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الفرعونى.العصرفىالأزياءطرزعلىذلك

اليونانىالعصرفىالأزياءطرزبالدراسةليتناولالنانىفصلهفىوينتقل

منالنوعيةهذهعلىأثرتالتىالمختلفهوالمؤنراتلهاالعامةللسماتلوضلحمع
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الإمبراطوريه.نهاية
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الفرعونىالعصرفىالأزياءطراز

مق!مة:

الكبيرةالحضاراتأول!منتعدالقديمةمصرحضارةأنفيهشكلامما

سجلهاالتىالباقيةالكثيرةوالآنارالمتواصلهوالتقاليد،الراسخةالقيمذاتالمسلقرة

مجسمة-)لماثيلالتشكيليةالفنونبشتىوالقبورالمعاب!علىالقدماءالمصريون

بذلكمسجلينوالملاب!س(الحلىمثلحيةنماذج-مرسومهأومحفورةرسومات

الشرقأصبحفقدذلكوعلى،الوقتذلكفىاللوميةللحياةالمعالمواضحةصورة

أنوارمنهوإنبعنتوالفنونالعلومفيهانتشرت،الحضاراتوأصلالمعرفةمهد

.الغربفىالمعرفة

تكادبل،محصنةجعلهاممتازاجغرافياموفعامصرالطبيعةحبتولمحد

وكان،ممتدةصحراواتوغريهاشرقهاففى،لهاالمتاخمالعالمعنمنعزلةلكون

يأتيهاخطراىمن-الاولىعصورهافىالأقلعلى-يحميهاالمتوسطالبحر

،الجنوبمنتهددهـاكبيرةئحركاتأمامحاجزايقفالنيلوكان،الشمالمن

كانمماالمجاورةبالشعوبالإتصالسهولةعلىهذاالجغرافىموقعهاساعدوفد

حضارتها.علىعظيماثرله

فالحكومة،وإدارةوحكمانظاماالارضبلاداعرقمنمصرولعلبر

إجتماعيةظاهرةوجعلتها،النيلوادىبيثةفىالحياةظروففرضتهاضرورة

هصرفىتكوتالتاريخفجرومنذ.التاريخيةعصورهاأولمنذمصربهالغلزت

فىالأ!خرىعندولةكللختلفحيثالشمالودولةالجنوبدولةهما،دوللان

وعقائدها.سياسئها

أنخنابلدهوعاصمتهاالدلتامللقىحتىأسوانمنتبدأ:الجنوبفدولة

هذهمعبودوكانإقليماوعشرينإثنلنمنتتكونوكانت،إدفوبلدهمنبالقرب

التاجملكهاويلبساللوئسزهرةنباتورمزهاالنسرأننىصورةفىالدولة

الأبيض.

،بوتوبإسمتعرفبلدةوعاصمتهاالدلتامنفكانت:الشمالدولةاما

حيةأوثعبانبشكللهيرمزومعبودهاالدلتاشمالفى(الآنالعمارنهتل)وهى

الأحمر.التاجملكهاويرتدىإقليماعشرينمنوتتكون،البردىنباتورمزها
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الفدثمةالعصورفىالأزباء!لز

وإنتهتالحكمعلىالتنافسبسببالدولتينبينمريرهحروبقامتوفد

الجنوبضممنالقبلىالوجهملكإستطاعحيثتقريبا.مق325.عامفى

فىحاكمهأسرةأولتأسستوبذلك...بينهمالوحدهوئحقيقحكمهلختوالشمال

باسمبعدفيمااليونانلونلقبه)الذىنارمرحكمتح!الفرعونيةمصرلاريخ

.مينا(

واللىباسمهالمعروفةالمشهورةاللوحةعلىالحروبهذهآثارسجلتولقد

.بالقاهرةالمصرىبالمتحفالآنتوجد

القبلىالوجهتاجىمنيتكونمزدوجاتاجاحلنكذميناالملكولبس

ولقبلهعاصمةأمنف،مدينةإتخذثم،)الآحمر(البحرىوالوجه()الأبيض

الإلهخللفةالمصرييننظرفىيعتبركانالذىبفرعونالحينذلكمنذمصرصلك

وفى(الطيب)الإلهاسمحياتهفىعليهويطلقونيددسونهفكانوا،الأرضعلى

جميعيدهفىتلركز،المطلقالحاكمهوفرعونوكان.(الأعظم)الإلهمماته

ويمنعهلشاءمنرزقهامنويهب،البلادفىشىءكلصاحبوهوالسلطات

)البيتأىأبرعاأالقديمالمصرىاللفظإلىفرعونكلمةوترجع،يشاءعمن

الدولةبدايةمناللفظهذاوتدرجالملكىالقصرإلىأصلايشيرالذى(الاعظم

.(نفسهالحاكمعلىللدلالة)أىشخصيآالفرعونليعنىالحدينه

ثانيةمرةالحياةالىسيجودموتهبعدالإنسانأنيعتقدوقالمصريونوكان

حصينةقبوربناءفكرةوأيضاالموتىجثثلخنيطفكرةعندهمنشأتهناومن

إحتفظواكما،الحلاةومسللزماتوشرابطعاممنإللهمايحتاجونوحفظلحفظها

الجدرانوملأتأضخمأوالطبيعىبحجمهمالموتىبتماثيلالقبورداخل

الجسد.الروحلاتضلحتىووظيفتهوصورتهالميتإسمتبينالتىبالرسومات

)بكتاباتتعرفالبردىأوراقعلىتكتبدينلةكتاباتالموئىمعيدفنكانكما

.والأهوالالمخاطرمنووقايئهمحمالتهمهومنهاوالغرض(الموتى

حفرةأىلحدهيثةعلىالتاريخلمحبلفيماالمصريينلمحدماءقبوركانتوقد

منتتكونالأرضفوقمصطبةشكلفىوأصبحتتطورتل!م،الرمالفى

مئعددةعظيمةشامخةأهراماتصورةفىوأصبحتتطورتنم،واحدةحجرة

فقدالحديثةالمملكةفىأما،القديمةالمملكةمنذهذاوكانوالسراديبالحجرات

بالأفصر،الملوكوادىفىالتىمثلمغاراتطمكلعلىالقبورمننوعظهر
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الفرعونى-العصرفىالأزياءطراز

الذىالكرنكمعبدالمعابدهذهأش!رومنالمعابدهببناءايضأالمصريالنوإهتم

.امونلعبادةخصص

بكلوالمعابدالقبورحوائطفىوأعصالهمحضارتهم-ا!صصريون!مم!لوفط!

وعظمتهم.حضارتهمعأمعلومالمح!طأ!طلديل!اكانلصا!ولا!اوا!ئىوعنالمحةدقة

فبلأىالبدايةمنذ.آلهـاتهمتعددالم!مريينفال!ماءعلىيلاح!ومما

،)معبودئه(عبادتهإقليمولكلالخاصمعبودهادولةلكلكانفم!الدولنينلوحيد

لبنها،منللناستقدمهلماوالرحمهالبرإلىترمزلأنهاالبقرةلعبدكانمنفمنهم

أرع!الإلهوجدكما.أمطارمنتسقطهبماالأرضترحمالتىبالسماءلهاورمزوا

إلىدعاأخناتونعصروفى،القدلمةالدولةفىبالشمسلهيرمزكانوالذى

ورمزجميعأالآلهةملكالمصرييننظرفىوأصبحآتون"9سماهواحدالهعبادة

إمتزجولمحد.الناسعلىالخيرلتوزعأيدىمنهتخرجالشمسبمرصالإلهلهذا

بالشعائرفإهتمواحياتهمفىشىءكلفىوآثرالمصريينقدماءبحلاةالدين

صالحل!ن.أتقياءعامبوجهوعاشواالقرابينوتقديموالصلواتال!ينية

شوهدتفقدكاملةوحريتهابحقوقهانتمقعالقديمةالمصريةالمرأةوكانت

رحلاتهفىترافقهوكانتوخارجهمنزلهاداخلوفىزوجهامعتعملوهى

لمصرحاكمةوأصبحتمكانةأرفعبلغتأنهاحلى،الأعمالجميعفىوتشاركه

.الأخرىالشعوبمنقريناتهابذلكوسبقت،الاياممنيومفى

وهوشوهدفقد،الزراعةهىالرجلبهاإشتغلالتىالأعمالأهمومن

بحفرالمصريونولمحام،القبورجدرانعلىالموجودةالصورفىويحصديزرع

الوسطى()المملكةالنالثسنوسرالملكعهدفىسيزوسترش!قناةوشقتالقنوات

المصريونعنىوقد،السدودوأقامواالمقاييسأنشأواكماوالنيلالأحمرالبحربين

مبلغاالدكةمنالنسيجصناعهوللغت.الزراعةجانبإلىوالصناعةبالحرف

مدىلناتثبت،آمونعنخهـتوتمقبرةفىوجدتالتىالآثارفإنوعمومأ،كبيرا

فىمصرفىالتجارةإزدهرتكذلك،المضمارهذافىوتقدمهمالمصريينمهارة

محملةتذهبالبلادتلكإلىمذهبالمصريةالسفنفكانت،والخارجالداخل

الخ....والبضائعالسلعبمختلفوئعودالمصريةبالمنتجات

فىالفضليرجعوإليهمالكئابةإخترعمنأولالفدماءالمصريونوكان

الأمرأولوكتبت،عديدةبتطوراتالكتابةمرتوكدالعالمأنحاءفىالكتابةنشر

!!
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القديمةالعصورفىالأزياءطرز

وهذا،وطيرونباتوحيوانإنسانمنالطبيعهفىفائمثلمرسومهبإشارات

جدرانعلىالنقشفىاستخدمتالتى،المقدسةأىالهـلروض!ليفيةبالكتابهمايسمى

العامة،الشثونفىالهيروغليفىالخطإستخداملتعذرونظرأ،والمقابرالمعابد

)الهيراطدقى(الهلراطىبالخطعرفالخطمنمبسطنوعإلىالمصريونإختزله

وفد،المتأخرةالعصورفىكثلراالخطهذاإستخدمواالكهنهلأنالكهنوتىأى

العصوروفى،والخشبالخزفوقطعالبردىأوراقعلىالكتابةفىأستخدم

أصلافيهيتضحلايكاد،مجردغدربخطالدارجةاللغهالمصريونكتبالمتأخرة

الشعبىأى)الدلموطلقى(بالدلموطىالخطهذاويعرف،بقدرالاالقديمةالإشارة

العامة.الحياةنواحىكافةفىوأستعمل

الذىأاشامبليونإلىالهيروغليفيةالكلابةإكتشاففىالفضلويرجع

الجنرالجنودعليهعثروالذىرشيدحجرعلىالموجودةالكتابةيفسرأنأستطاع

917عاممينو iقراراللوحةتلكعلىوكان،مصرعلىالفرنسيةالحملةاثناء

والإغريقيه،وبالديعوطلقيةبالهيروغليفية.م(ق691)منذالخامسبطللموس

المصرية،الكتابةرموزيفكأنأستطاع)1822(سنةوعشرينثلاثولعد

!شامبليون،فلولا،الهيروغليفىقراءةمن،اشامبليونأستطاعالحروفولمقارنة

الفرنسيينالإنجللزهزموعندما.معروفةغيرالقديمةالمصريةالحضارةلظلت

بلادهم.إلىونفلوهلهمحقاالحجرهذاإعتبروام1018عامقيرأبىموقعةفى

النسيج:

كانتالتىالملكيةالمصانعفىالفرعونىالعصرفىالنسلجيصنعكان

هذهفىالملكيةالمصانعتنافسالمعابدوكانت،وللاطهالملكحاجاتتوفر

إهتمامابهاوإهتمواالكتانزراعهفىوافربسهمالمصريونضربولقد،الناحية

ملابسهممنهايصنعونكانواالتىمنسوجاتهمنفيسأللافهمنلينسجواكبيرا

تسمحكتانيةأليافعلىللحصولبزراعتهإعتنوالهذا،موتاهموأكفانالفاخرة

نجدإذالمقابرجدرانعلىرسومهمبعضمنذلكويظهر،رفيعةخيوطابغزلها

فىالكتانبذوروجدتولقد.العمححصادجانبإلىالكتانلجمعتصويرافيها

بصناعةالقدماءالمصريينإهتمامعلىيدلومما،المصريينقدماءمقابربعضى

ونسجهالكئانإعدادمراحللجميعئصويرمنبرسومهمماجاءالكتانيةالمنسوجات

الحصولالصعبمنفائقةمهارةمنالصداعةهذهفىأبدعوهماعلىيدلوهذا

الآلى.اللطورأدخلهالذىالكبيرالتقدمرغمالحاضروقتنافى.عللها

!.
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الفرص!ونىالعصرفىالأزياءطراز

طوالالمصريينقدماءوتقديسئفضيلموضعالكتانيةالمنسوجاتوكانت

ظلووفد،الآلههرداءوإعتبروهاوفداستهابطهارتهالإعتقادهمالتاريخيةعهودهم

ملابسفىيستخدمكانكما.الموتىجنلاتكفينفىلستخدمونهاعهودهمطللة

.القوموسادةالملوك

عظيمةكانتالقديمةمصرفىالكتانيةالمننموجاتصناعةأنالثابتومن

يصدرونكانوابلففطالمصريينحاجةسدعلىمقصورةتكنولمالإزدهار

كانتمصرأن)بلينى(ذكرفقدلهـمالمعاصرةالأممالىالكلانلةالمنسوجات

.كبلرةأرياحعلىذلكمنوتحصلوالهندالعربإلىالكتانتصدر

لزخرفةعديدةفنيةطرقاعرفواووالقدماءالمصريينانفيهلاشكومما

ماحدإلىيشبهالذىالتطريزومفهاTapestryالتابسترىطريقةمنهاالمنسوجات

والنسيجوالبليسيهالولرىالنسيججانبإلىهذاالحديثالعصمرفىتطريزنا

الطباعة.اوالصباغةبواسطهإماالزخرفى

اللىالآثارعلىألمماساتعتمدالمصريينلقدماءبالنسبةالملابسودراسة

فىاو،والمعابدالقبورحوائ!رعلىرسوماتصورةفىالقدامىهؤلاءلناخلقها

المختلفةالحفرياتفىوجدتوالتىلقاثيلصورةفىأوحيةنماذجشكل

لعقائدهمكانفقد،العالميةوالمل!احفبالقاهرةالمصرىالمتحفقىمحفوظة

ملابسأننجدفإنناالانارهذهوبدراسة.الملابسهذهمعرفةفىالآثركبلر

شأنهاالحضارىللتغيرنتيجةالتغييراتبعضإلىتعرضتقدالمصريينقدماء

إنعكاسعنعبارةهىزمنيةفترةاىملاب!إنحيلاالأخرىالشعوبشأن

.الفترةهذهحضارة

طبقاالتاليةالرئيسيةالعصورإلىالقديمةالمصريةالحضارةتاريخوينقسم

:الأزياءمؤرخىلتقسيم

الأسرة)من:الميلادقبل.315522-5القديمةالدولةعصرأ-

:(الثامنةالأسرةإلىالأولى

فى)الثالنة(الاسرةبعدخصوصاالفئرةهذهفىالحضارةتطورتلقد

بعدوالبناءالتشيلدفىالحجارةأستخدمتمرةولأول،المختلفةوالفنونالصناعات

ببناءالرابعةالأسرةملوكوقام-والرملالطوبمنتصنعالمبانىكانتأن

قامكما-لهممقابرسوىالوافعفىئكنلموالتى(الجيزة)أهراماتالأهرامات

القبورهذهوزينتوأبوصيرصقارةأهراماتببناءوالسادسةالخامسةالأسرةملوك

!بم
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الفديمةالعصورفىطرزالأزياء

حتىالرابعةالاسرةمنذالفترةعرفتوقد،معيشتهمطريقةتوضحبنقوش

وكانت،مصرجيرانمعالتجارةنمتوقد،الأهراما!عصربإسمالسادسة

الممفية.الأسرا!بعهدعوفتوالتىالفترةهذهفىالحكممقرهىمنف

الأسرة)منالمبلادقبل0215-.178المتوسطةالدولةعصر-2

:18(إلى11الأسرةومنعشرالحاديةإلىالتاسعة

تاريخحاطأنبعد12الأسرةمنالمتوسطةالمملكةحضارةظهرت

العصر،هذاماشهدهالفنفىإزدهارأالتاريخيشهدولمالغموضالقدماءالمصريين

وزينتالفيوممنبالقربالملكيةالأهراماتمنكثيرولنيتالعمارةتقدمتفقد

مرةلأولوظهرتحسن(بنى)مقبرةوالرسومالمخئلفةوالأشكالبالطلاءالقبور

المصوغاتمعالميناواسئخدمتالصياغبدلمحةالعصرهذاتميزكما،المسلاتبناء

وهزيمتهمالهكسوسلإستيلاءنتيجةالبلادتدهورتالفترةهذهأواخروفى

للمصريين.

1255-575الحديثةالدولةعصر-! Iعصرويشملالميلادفبل

إحصرإ1والى!،والعشرينعشروالتاسعهعشرالئامنةالاسرة

:26-21هنوالأسراتالمتأخر

براقعهدفىمصرودخلتالهكسوسولطردبالعظمةالفترةهذهلقلزت

الخامسةالأسرةأثناءفىالمصريينهزمواالذلنالهكسوسطردالشرقوحكمت

هذهأواللفىمصرحكمواالذينالفراعنةبعضلمحوهبسببالنجاحوكاقعشر

تظهرولدأتالمصريينفوةوإمتدتمختلفةفروعفىالحضارةوإزدهرتالفتره

وتقدمتالفنوإزدهر(سمبلأبى-الكرنك)معبدمرةلأولالشامخةالمبانى

بسرعة.الحضارة

لمصر:الأولالفارسىالفتح4-

وعهد،الميلادقبل525:404منوالشعرينالسابعةالأسرةعهدويشمل

لمصرالثانىالفارسىالفلحعصرويليه،والنلاثونوالعشرينالتاسعهالأسرتين

..م(ق)341-31322ادالأسرةعصر

:(الإغريقى)البطلمىالعصر5-

..م(لى03)سنةحتى.م(ق)322لمصرالأكبرالإسكثدرفتحمنذوييدأ
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الفرعونى-العصرفىالأقلاءطراز

المح!مانى:العصر-!

صحصرإندهىالسنةتلكوفى،م593سنةحتى.م(ق.3)سنهمنذإستمر

حتىوإستمر)البيزنطى(الحكملحتمصروأصبحتالرومانلةالإمبراطورية

حكمخلالإسلاميةدولةحينهمنمصرأصبحتالذىالعربىالفتحوقت41!م

العباسى.بنىوأوائلأميةولنىالراشدينالخلفاء

%!!
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الفديمهالعصورفىالازياءطرز

الأسراتعهدقبلالمصرىالؤى

كانونسجهاالخيوطغزلطريقةمعرفةإلىالئوصلقبلأنهفيهلاشكمما

اجسامهميغطون/القديمةالحضاراتفىالأخرىالشعوبشأنشانهمالمصريون

إستخدامعادةظلتوقد،الزاهيهبالألوانلتميزالتىوخصوصاالحيواناتبجلود

تستخدمبركانتوأحياناوالنسيجالغزلطرقمعرفةبعدحتىالملابسفىالجلود

الرسميه.الإحتفالاتفىالكهنةلستعملهالزىمنكجزء

المصريةالأزياءفيهانشاهدالتىالآثارأولنارمعأو)نعومرلوحةوتعتبر

وقدالملكفيهاونرى،الأولىالأسرةومؤسسكلهالمصرملكأولوهو،القدلمة

إلىتصلالشكلمستطللةلمحصلرةنصفلةمرتدياوهوالوجهينكلافىمثل

منمنهويددلى،ع!تلفةالم!بالزخارفملىءبحزامومثبتة،الفخدينمنلصف

غطىوقدالملكنجدالشكلينكلوفى،الملكلةللقوةرمزاالحيوانذللالخلف

بحمالة)لوب(مايسمىالحالىوقتنافىيشبهتصميمهابصدريهالعلوىالجزء

فىالملكأزياءفىالإختلافونلاحظ،الأيسرالصدرأعلىفىمريوطةواحدة

الميدعةفىأيضاولكنالتلجانفىفقطلس!(أ)رقملوحةاللوحةوجهىكلا

بقرةرأسشكلعلىدلاياتأربعةألحزاممنيتدلىحيثالنصفيةعلىالموجودة

SL_(?_أهازرالإلهرمزقرنينذى qأحدشعربيدهيمسكالملكاللوحةهذهفى

منهوتتدلىوسطهحولمربوطاحبلاأوحزاماسوىجسدهلسترلاالذىالأعداء

منا!نوعهذاشوهدوقد...الجسممنالأمامىالجزءتغطىالنسيجمنقطعة

فيماملفوفةكانتالأماميةالنسيجقطعةأنإلابعدفلماالتماثيلبعضعلىالزى

وهذاحذاءهحاملاالخدمأحديقفكانالملكووراء،الخلفإلىالرجلينبين

مستخدمةكانتالأحذيهانالاللحذاءالملكإرتداءعدممنبالرغمأنهعلىدليل

.الأسراتعهدقبل

علىليشرفأتباعهمعسائراالملكشوهدللوحةالآخرالوجهوعلى

الأبيض،التاجمرلديااللوحةوجهىكلاعلىالملكوكان،المريوطينالأسرى

اللوحةمنالسفلىالجزءوفى.المختلفةالمعبوداتأعلامحاملواأمامهساروكد

.اسيوىأسلرقدملهولختعليهاإستولىقلعةيهدمثورشكلعلىالملكمنل

مستطيلجزءعنعبارةفالميدعةالنانىالوجه2()رقماللوحةفىأما

منعرجةخطوطمابينالمئنوعةبالزخارفملىءالجزءوهذا،الحزامفىمنبت

.صغيرةمريعاتلعطىمائلةمتفاطعةوخطوططويلة

!-
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الفرعونىالعصرفىالأزياءطراز

لعتبرالذىالحزامخلففىالحيوانديلتفبيتعادةذكرهيج!رومما

الملكأستخدمكما،الفراعنةعلىيقلصربلالشعبعامةولايستخدمهللقوةرمزا

.المستعارالذقننارمر

ملكيةذقنا:الشعاراتمنمركبةمجموعةالفرعونيمتلكعامةولصفة

التاجتتضمنوتيجانا،الحيوانوذيل،الحاميةوالكولرا،وصولجاناتمستعارة

التاجويكملها،السفلىبمصرالخاصالأحمروالتاج،العليابمصرالخاصالأبيضى

.ه)النمسالأفقيةالخطوطذوالمنديلأوالمشهورالمخططالرأسولباسالمزدوج

الملابسمعللملوكالخارجيةالهيثةتكوينفىالصدارةصفةأخذتالشعاراتهذه

الإهتماممنغايةصورةفىالملكجسدظهورإلىبالإضافةالملكىوالإكسسوار

جسمه.بأجزاء

!!
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الفديمةالعصورفىالأزياءطرز

القديمة:الدولةفيالأزياءطراز:أولا

لعصرإمتدادامنهالأولىالأسراتخاصة،الفدلمةالدولةعصريعتبر

عاريةوأجسامهميسلرونوالنساءالرجالمنالاحراركانفقد،الأسراتماقبل

مالميزوأهم،ضيقلمحصيربإزارالركبةإلىمالخئهامغطى"السرةفوقمن

علىلالختوى،التعقيدمنماحدإلىخاليةبنميطةأنهاالقدلمةالدولةملابس

.للنساءبالنسبة)نقبة(وقميصللرجال)نصفلة(إزارمنأكثر

:الرجالأرباءطراز:أولأ

)منالأسفلالنصفلغطيةهوللرجالبالنسبةالموضهفىالإئجاهكان

لغاماعارياالجسممنالأعلىالجزءتاركينالفخدين(منئصفحتىالوسطأسفل

)3(.رفملوحةأنفرتاوزوجتهحئب،أرعبصورةموضحهوكما

حولمشدودا)حزاما(نطافالايلعدىالأمربادىءفىالرجلرداءكانوقد

فىعرفتالتى)الأزار(النصفيةإلىتطورثم،عورتهمايسترمتهوينسدلوسطه

ماينبتمنهاأشكالعدةإلىئطورتالنصفيهوهذه)شنديت،باسمالقدلمةمصر

عليهقامتالذىالأساستعدوهى،الأماممنيعفدأوالوسطحوللشدبحزام

التاللة.العصورفىبالرجالالخاصةالأزياءجميع

منتصفإلىقليلاالوسطأسفلمنأىالسفلىالجزءتغطىالنصفيهوكانت

أفرادجميعوكان3()رفملوحهلقاماعارياكانالعلوىالجزءأما،الفخدين

منونوعهاشكلهافىتختلفكانتولكنهايرتدونهامراكزهمإختلافعلىالدولة

طبقةمنأوالشعبعامهمنكان)إذاالشخصومرتبةلقيمةتبعاأخرىإلىطبقة

طريقةيوضح(1)رقموالشكل،الخ(...والكهنةالملوكاووالنبلاءالأمراء

ارتدائها.

بر!
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النرعونىالعصرفىالأزياءطراز

)1(رقمشكل

الملابسعلىالأهراماتخطوطإنعكستالخامسةالأسرةحوالىوفى

فى!رمشكلعلىأخرىفطعةإليهاأضيفاأوهرمىبشكلالنصفيهفظهرت

.()2رقمشكل،الأمامىالجزء

رفم)2(شكل
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القديمةالعصورفىالأزياءطرز

،والأمراءللنبلاءبالنسبةخصوصاقليلاوتتسعئطولالنصفيةأخذتوفد

إستدارةإستحدثتأنالإحتفالاتفىخاصةالنصفلةانخذتهاالتىالأشكالومن

إلىتش!رفيعةكسراتهيثةعلىالمنظمالأمامىالجزءمنالعلويةالطبقةفى

بحزامالنصفلةوتنبت3()رقموشكل4()رقملوحةالحزامأسفلوتثبتأعلى

مذهبنسيجمنتصنعوكانت،الملكإسمعليهتكلببمشبكالأماممنيثبت

.للقوةرمزاالخلفمنيعلقحيوانذيليرتدىالملككانكما،الئتاياكنير

)3(رقمشكل

)تشبهمتتاليةدقيقهاوثناياطياتذاتنصفيهايضاالملوكارتدىكما

أماملةقطعةتحتهامنويظهرالامام)كروازيه(منشكلوتاخذ(الاكورديون

.5()رفملوحهافقيهمتتاللةدفيقهنناياذاتمنحرفشبهشكلعلى

بإضافةتزينكانتفقد،النصفيةلتزيينمختلفةطرقاالنبلاءاتخذوقد

كانتأخرىوأحيانامختلفةبأشكالمتتاللةكسراتذاتمستطللشكلفىميدعة

.الحزاممنتتدلىمنظومةفروعشكلعلىبالخرزتزين

والعمل.الحركةلسهولةبسيطةالشعبلعامةبالنسبةالنصفيهوكانت

بينأىعشرةوالثانيةالسادسهالأسرتينبينتفعالتىالمظلمةالقوونوخلال

الأمرمافىوكل،كبيرةتغيراتالملابسعلىتطرألم،والمتوسطةالقديمةالدولة

إلىالوقتهذافىتصلفأصبحتمانوعااخرىمرةتطولاخذتالنصفيهأن

.الساقمنتصف

ل!!
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الفرعرنى-العصرفىالأزياءطراز

:النساءأزياءطراز:نانيا

ظلتوقد،التعقلدوعدمبالبساطهمتميزةالفئرةهذهفىالنساءأزياء-كانت

إلىالرومانىالعصرحتىالمصرىللملبسالأساسهىالقديمةالدولةملابس

اللسجيلاتأوضحتوقد،بهاالتاللةالعصورفىازياءمنإستحدثماجانب

من:يتكونالملبسوكان،جدافلللةكانتالقديمةالدولةفىالملابسأنالمبكرة

Calasirisالفميصأوالنقبة

قدماءعصرفىالمرأةإستخدمتهاالتىالملابسمننوعأقدمكانت

.بالصدارأوTunicالتيونيكأو3Calasiriبالقميصاحياناسميتوقد،المصريين

منوينسدلبجسدهاويلتصىالمرأةئرتديهبسيطثوبعنعبارهوالنقبة

حمالتين(أو)حمالةشريطينأوبشريطويثبتالقدمينحتىمباشرةالصدرتحت

ضيق4(وأحيانا)رقمشكلالثديينلكشفرفيعايكونفأحيانا،حجمهفىيختلف

فليلا،الصدريغطىبحثبالنقبةأسفلمنإتصالهعندوعريضالكتفينعند

كانالأحيانبعضففىللموضةيخضعالشريطينشكلفىالتغديروكان

الأحلانبعضوفىالكتفينإلىالفميصمنرأسىوضعفىيمتدانالشريطان

يختفىالاحلانبعضوفى،يتقاطعانأوميلفىالآخرمنأحدهمايقترب

ماثلا.واحدشريطايكونوأحياناآثرعلىلهمايعثرفلالفامأالشريطان

11ثلأظبما!إبممبر

رفم)4(شكل

!أ

http://al-maktabeh.com



الثديمةالعصورفىالأزياءطرز

وفىالحمالاتفىوتثبتأعلىإلىوترفعأسفلمنتلب!منالنقبةوهذه

الضيىمنالرداءكانواحلانابأزرارالنقبهفىالحمالاتهذهتنبتالاحيانبعض

كانلوكماالجسمتفاصيليظهرالضيقوهذا،الحمالاتلهذهلالحتاجبحيث

السميك.الكئانمنمصنوعأنهحينفىشفافالرداء

أصفرأوأحمرلونالأخذوأحياناالأبيضالكتانمنالنقبهعادةوتصنع

هذاويصحب،مخالفبلونأونفسهاالنقبةلونمنتصنعالحمالاتوكانت

.(4)رقملوحة.كولهأوطوقغالباالرداء

علىلتساعدهاقصيرةالنقبةترتدىكانتالعاملةالمرأةأنالملاحظومن

بسهولة.الحركة

فقدللنساءبالنسبةالنقبةفىتغييرأىيحدثلمالمظلمةالقرونخلالوفى

المتوسطة.الدولةبدأتانإلىتقصرأوتطولهىكماالنقبةظلت

:الكابأوالعباءة

الشكلالعباءةوأتخدت،لآخرآنمنيرتدىللجنسينأسنخدمرداءوهى

وغالباسميكنسيجمنوتصنعالقدمينحتىتصلوكانتالبسيطالمستطلل

الأميرةظهرتوقد.الجسمحوللفهاطريقةلمعرفةواضحةغلربصورةماتظهر

لرتدىوهىلقنالهافىالرابعةالاسرةمنحئب،ارعالكهانكبلرزوجة!،نفرت

نسيجمنمصنوعةوهىالنقبهفووالتاريخمنالفترةهذهفىالكابأوالعباءة

.3()رفملوحةالأبدضاللونوتتخذالسميكالكثان
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الفرعونىالعصرفىالأزياءطراز

ا!مقويمطةالدولة!االؤؤياء!راز

الأسرةمنذ)أىالمتوسطهالمملكهفىالقديمةالمصريةا)حضارةإزد!رت

الفيوممنبالقربالأهرامالامقكثيرولنىا!ع!رةمتتقدهفقدعشو(الفانية

جانبإلىالملابسمنجديد!ةأنواعظ!وتكصا،المطملاتمر!لاولو!هرلق

الذهبية،الحلىإسعت!خدامجانبإلىهذا،القديم!الصملك!ةفىالمستخدمالزى

هذهأواخرفىأنهويلاحظتزيطنهاف!الملونةالميناوألممالفمتوالعقو!كالأساور

علىالهكسول!إسئيلاءإلىذلكويرجعوال!نيةالإقئصاديةالحالةتدهورلقالفترة

.البلاد

:الرجالازياءطراز:اولا

قدأنهإلاالرجالمنالأعظمللطسوادالشائعالزىهوالإزارأوالنقبةظلت

وفىالتمات!للبعضعلىشوه!فقد،الأرديةمنجدلد!ةأنواعبعضوجدت

الأصليةالنصفلةفولىالرجاليرتديهاشفافةنانيةنصفيةإستخدامالصور

الشكلأنظرالصزدوجهبالنصمفيةتسمىأنويمكن.القديمةالمملكةفىالمستخدمة

.6()رقم

الصدرعفدالأماممنوريطهاالحرملهأوالكالماإسئخدامموضةشاعتكما

كانالذىالجلبابأوالقميصوهوالفترةهذهفىالازلمحاءمنآخرفوعأستخدموقد

وكانوابأكماميبدوكانوأحياناالق!مينحئىويصل(أكمام)بدونالكتفينيغطى

.الأرداففوقيريطنوعاعريضحزاممعهيستخدمون

:النساءأزياءطراز:ثانيا

المختلفةباشكالهالقديمةالدولةفىالمستخدمالزىإرتداءفىالمرأهإستمرت

وكانتالرقيقةالشفافةالمنسوجاتمنيصنعكانفقدأناقةأكفرأصبحأنهإلا

الزىلوصفارجعالموجهيثةفىبرسومأوالملونالخرزمنبشباكتزينالنقبه

هندلمميةزخارفوأتخذتالريششكلعلىالأنسجةوطبعت.القديمةالدولةفى

.ب(،أ6)رقملوحةالسائدهوالأحمراللونوكانبسيطة

وكنالرجاليسلخدمهالذىالزىي!فمبهجلباباأوقملصاالنساءإرتدتكما

وهذا(ه)رقمشكلمباشرةالصدرئحتيربطرفيعاحزامادالماي!ممتخدمن

وأحيانأأكمامبدونيبدوكانوأحياناالكتفينويغطىالقدمينحتىيصلالقميص

133
7!!-كأ--ء!ئا
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القديمة-العصورفىالأزياءطرز-

بر!!هيا

1،1

لى111

رفم)5(شكل

لخمعبحيثالجسمحولتلفوكانتالشفافة)الجونلات(نرلدينالنساءكانت

الصدر.تحترفيعبحزامأيضاوتثبتالأماممنالبليسيهتشبهكسراتشكلعلى

إلاتنتشرلمأنهاإلاالمتوسطةالمملكةأواخرفىالأزياءهذهظهورمنالرغموعلى

الحديثة.المملكةفى

http://al-maktabeh.com



الفرعونى-العصرفىالأزياءطراز

العل!يثةاللولةفىالأزياءطراؤ

فقد،الطويلمصرتاريخفىفترةألمعيعدالعصرهذاأنفيهشكلامما

وصارتجنولاالنولةوأقاصىشرقاالفراتبلغتحلىبالغزوحدودهااملدت

وقدفلسطينفىوهزمئهمالهكسوسطردمنلقكنتأنبعدالشرولخكممصر

تحتمس،الاولأمنحتبمنهمالعظماءالملوكمنعددمصرعرشعلىتعافب

حتىوغيرهمالحدينةالدولةعهدفىالفراعنةأعظموهوالل!الثولختمس،الأول

713سنةآ!نعنخلوت iو.م.

خاصةالعصرهذافىللازياءالمميزةالسماتمنالثنياتذاتالأزياءوتعد

1364منامتدتالتىالقصيرةالفترةوهى-العمارنةبعهدالمعروفةالفترةفى

تلإلىطلبةمنالعاصمةنقلخلالهـاتمالتىالفترةهذه-.م34716إلى

العمارنة.

:الرجالأزباءطرز:أولا

النصفتغطيةالمألوفمنوأصبح،الرجالأزياءتغيرتالفترةهذهفى

كمابدونها،أوبأكمامإما(Tunic)تيونيكجلبابأوبقميصالجسممنالعلوى

الأقمشةمندائمايصنعوكانوالإتساعالطولحيتمنيختلفالقميصكان

قبلمقمعروفاكانفقدالنصفيةأما،الفترة!ذهفىشائعةكانتالتىالشفافة

فىالتغليروكان،الداخليةالقصيرةالنصفلةفوقشفافةطويلةنصفيهإستخدام

(6)رفمشكل.لهمابالنسبهبالتبادلدال!اوالداخلىالخارجىالزىطول

!وأ!!!

رفم)6(شكل

!إ!
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الفديمهالعصورفىالأزياءطرز

النصفية:

فىخاصةالقديمةالدولةفىظهرتالتىالنصفياتبعضاستخداماستمر

)الاكورديون(تشبهالتىالمتتاليةالطياتذاتالنصفيةمثلالرسميهالاحتفالات

ميدعةلهايضيفونكانواكما،بالذهبتزينعادةوكانتالشكلالهرميةوالنصفية

اليهينلمىالذىالإلهعنتعبربرسومومطرزهبالزخارفمزينةالاماممنلتدلى

.7()رقمشكل.النصفيةيثبتالذىبالحزامويثبت

رفم)7(شكل

النصفيةابرزهاالنصفياتمنأخرىأشكالالفترةهذهفىظهرتكما

قرصمنالمستمدالوسطذاتالاخناتونيه()النصفيةأخناتونبالملكالخاصة

مننتجالشكلوهذا،الأماممنوالقصيرالخلفمنالطويلبالذيلوتتميزالشمس

شكلهافأصبحاشعاعىشكلفىولخمدحهاالأهاممنالمستطيلةالقطعةطرفىشد

.7()رقملوحةالأصلىمصدرهاإلىالشمساشعهجمعتكانتلوكماالأماممن

المخدلفةال!ثمعبطبقاتبينعصرهفىالنصفيةهذهاستخدامشاعوقد

شخص.كلومركزعملوطبيعةيتناسببأسلوب

الخاصةالصورفىنراهاحيثالاستمراريةصفةأخذتالنصفيةوهذه

،8)أرقاملوحات،الأولسيتىوأآمون-عثخ-توتهورعأ-كا-أبسمنخ

معيتمشىبحيثالوسطحوليلتفمعهاحزامايرتدىالنصفيةوهذه15(،1

وأحيانا،طوليةثنياتشكلفىجزءأحيانامنهويتدلى،للنصفيةالوسطدوران

لإ!
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الفرعونىالعصرفىالأزياءطراز

حر.شكلفىتتطايرالأماممنطويلةشرائطبالحزاميكونأخرى

:الكابأوالعباءة

منممهكسراتف!الكتفينفوقتنسدلشفافهعباءهالفترههذهفىظهر

الحالاتجميعفىوهى،ارتدائهالطريقةتبعامختلفةاشكالاتأخذالج!عممعلى

(8)رقموالشكلهـا()رقملوحةاسفلهايرتدىوماالجسمشكلبوضوحتظهـر

تفصيلها.وطريقةللعباءهمختلفةمظاهريوضح

-قىلابرلآتتنضثه)ضفخط3

!صت1تكزرررمتض!ا3ثداا

.+-.إال!ح!حأ(ءلىنجنيك!صة.آإأ

.؟اا

يبم/،-5 .-إ*لمثعوب!ا

صءص"ا

ا!هـإترممزش

11.؟"-ء*

11،1؟

اإأر1خىخ!لط%

ئخئئ.تا

)8(رقمشكل

*يملمح!قي

!!!ب!،جم!-/

7/3.ج/"!ضأ

بر:لمحئيظ/73.!..

،%3!111الم

.براالمأإ1-/إ!ا3

لماالم،ا!

ا،--حم!،

لههئف

--\ل!حبمنن!

:النساءأزياءطراز:ئانيا

نتيجةوالكشكشةالكسراتهوالفلرةهذهفىللملابسالمميزالشكلكان

،والجمالالأناقةفىغايةالملابسوأصبحت.التمفافةالرقيقةالأقمشةلإستخدام

.والملكاتالملوكملابسوخاصة

إستمرار.القديمةالمصريةالآثارعلىالواردةالتماثيلبعضأوضحتوقد

فىكانأنهإذ،زخرفتهزادتولكنالقديمةالدولةفىمستخدماكانالذىالزى

وصارت.11(،51)رقملوحةأعلاهالىأسفلهمنويزينيطرزالفترةهذه

بالجسميلتصقالداخلىالرداءوكان،بعضفوقبعضهماردائينإستخدامالموضه

ذلكمعويلبس،شفافةألمحمشةمنمصثوعةبكسرات(جونلة)أو،نقبهشكلعلى

بطرقالصدرفوقوتثبتتعقدحرملةأوطويلةعباءهعنعبارةخارجىئوب

(7،89011،)رقملوحةمخ!لفة

!
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الفديمةالعصورفى!زالأزياء

وهىعشرالثامنةالاسرهانفرتيتى،الملكةتظهر7()رقخاللوحةوفى

دقيقةثناياذوطويلرقيقثوبوهوجسمها،ملامحعنيكشفثولاترتدى

الكوعإلىويصلذراعيهاواعلىكتفلهايغطى،الاماممنمثبت)بليسيه(متتالية

طويلبحزامالثوبثبتوفد،اشعاعىباسلوبالاماممنويضمالايمنالذراعفى

مكوناكانلوكماتأئيرايعطىالواحدهالقطعهذوالثوبوهذا،العرضفىمتزايد

ونصفية.)أوشال(حرملةجزئينمن

أيضاعشرالثامنةالاسرهمن9(8،)ارقاماللوحتانفىالملكتانوتظهر

نأأ()رقماللوحةفىونلاحظالثناياذوالطويلالرفيقنفرتيتىثوبنفسفى

رسمأ()رقموالشكلحديثا.الروبتصميمشكلفىالاماممنمفتوحكلهالثوب

.الئوبهذاوارتداءتفصيليوضحتخطيطى

1تند1?طتىدجمعص*طتذ
(1لمس!ه)مت1.صتد1:كالا

حصا6-تر،3

ا+**أزر!

111كم.جبماكأطبر

أ"!ا+!ا!!ب

L

رفم)9(شكل

مقبرتهاداخلفىنفرتارىالملكهصورشوهدتعشرالتاسعةالأسرةوفى

ثبتوقدالشفافالرفيقالأبيضالكثانمنطويلاثولاترتدىالزشىالآلهةمع

نمالخلفإلىنمالأماممنالصدرتحتلوضع-ملونحزامبواسطةالصدرلحت

الزاهيةبالألوان-الركبةمابعدإلىيتدلىثملعقدحيثأخرىمرةالأمامإلىيرد

عنقها،حولترتديهالذىالعقدبهايزينالتىئلكمئلالفنيةاللمساتبعضوفيه

بهذهالئوبوهذاكالخفاشتظهرالتىكالحرهلةالثوبلهذاالعلوىالجزءويظهر

http://al-maktabeh.com



الفرعونىالعصرفىالأزياءطراز

ويرجح،التاريخفىالمشهورنفرتارىثوبعللهيطلىاصبحالمميزهالسمات

وأستخدمبيضاءبخطوطشفافأبيضطويلرداءعقعبارةالزىهذاأنالبعضى

هذاأسفلنفرتارىالملكهوترتدى11()رقملوحةالنسيجنوعنفسمنالكابمعه

المصنوعالطوقعنقهاحولوترتدىالجسمحولمحبكةتظهرالتىالنقبهالنوب

نقبهفترتدى-نفرتارىالملكةبجانب-أإيزش!"الآلهةأما.الذهبأسلاكمن

حولالطوقوترتدى،رفيعتينحمالتينوللنقبةالجسمحولومحل!كةكلهامزينه

عثقها.

فىاشكالعدةولهالهندىالسارىيشبهزىالفترههذهفىظهروقد

منالنمخصطولضعفطولهاالنسيجمنقطعةعنعبارةوهو،إرتدائهطريقه

الذراعا!سفلالقماشمنالقطعةهذهوتلفبوصة04وعرضها،القدمإلىالكتف

والجزءالأيسرالكلفحولالخلفمنولخذبالامامعبرئنمبالظهرمارةالايمن

الطرفانيعقدثمالأيسرالذراععلىمتدلياالقماشطرفتاركةالذراعمنالأعلى

.أ(ا.)رقمشكلالصدرعلى

يمربأنوذلكالزىهذالارتداءأخرىطريقةيوضحب(01)رقموالشكل

ب(خنكلرفم)01أ()01رقمشكل

الذراعتحتنانيةمرةيتجهثمالخلفإلىويتجهالايمنالصدرلختمنالنسلج

منفيمرالثسيجيعكسأنبعدأعلىإلىمتجهاالأيسرالذراعلختويلفالأيمن

طرفيؤخذحلثالأيسرالكتفيغطىنمكسراتشكلفىالالمنالكتففولى

متدليأالقماشعرضباقىويتركالآخرالطرفمعالصدرعلىويربطالقماش

الألسر.الجانبعلى

!!
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القدلمةالعصورفىالأزياءطرز

والتجميلىالزينةوأفىواتالعلى

الفرمموصاالكمرفى

الزينةبأدواتالفرعونىالعصرفىسواءحدعلىوالمرأةالرجلإ!تم

مرصعةوكانت،والعقودوالخواتمالأقراطئستخدمالمرأةكانتفقدوالتجمدل

ذلك.وغيروالعفيىواللؤلؤوالخرزوالذهبالكريمةبالأحجار

الصخرىالبللورأوالعاجاوالعظماوالقواقعحباتمنتصنعالقلاثدوكانت

تزينهاوكانت،العقيقأوالمرجانحباتأو،الأخضرأوالأزرقالقلشانىمنأو

.المعبوداتمنمعبودهأحلانا

ثعبانشكلعلىماكانومنهاالذراعأعلىاوالمعصمتزينالأساوروكانت

تصنعفكانتالخواتمأما،النحاسأوالعاجأووالبرونزالذهبمنتصنعوكانت

عننادرةالفضةكانتالأحيانبعضوفىوالفضةكالذهبالنفيسةالمعادنمن

الذهب.

أثمنكانتبلالمرأةعندبالزينةالخاصهالأدواتأهممنالمرآةوكانت

لأنهاالمرآهأيديهنوفىعديدةمواقففىيظهرنالنساءماكانتوكثلرا،مالغلكه

فىالمرآةصنعتوقد.المظهرولخسينالهندامإصلاحفىتستخدمالتىالوسيلة

الفضةمنوأحياناوالنحاسالبرونزخاصةالبرافةالمعادنمنعهدهاأول

ولأشكالبكثرةالأهشاطالفرعونىالعصرفىالمرأةأستخدمتكما،والذهب

.متعددة

الكوله:أوالطوق

عندالزىتزينوكانتالقديمالمصرىالزىمميزاتمنالكولهتعتبر

منولقتدومسطحةمستديرةالكولهكانتوقد،سواءحدعلىوالنساءالرجال

والأشكالالألوانالمختلفالخرزمنوتصنع،والصدرالاكتافإلىالرقبةنهاية

المطلىالخزفمنالخرزهذايصنعوكان،صفوففىوغالباأسلاكفىوينظم

.(307،8،9،01،11)أرفاملوحاتالذهبمنأوالثمينهنصفاوالأحجار

والدللل،كبيرحدإلىالفنلةالدقةمنالقديمالمصرىالصائغوصلولقد

مجوهراتبهاكانوقد.دهشورفىعليهاعثرالتىالمجوهراتذلكعلى

فىلهمالانظيرتاجانبينهاومن،ذوفهافىفريدةالوسطىالدولمنلأميرات
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الفرعونىالعصرفىالأزياءطراز

بأحجارومرصعةالذهبمنمصنوعةصدرياتجانبإلىهذا-والذوقالجمال

ثملنة.موادمنمصنوعةوعقودوتعاويذأساوروجدتكما،كريمة

فىوأغمتعملت)الجعارين(القدلمالمصرىالتاريخفىمرةلأولظهرتوقد

فىغالباتستعملالأمربادىءفىوكانت،أخلاممنهاأتخذتثمتعاويذصور

خواتم.أوأساورهيثهعلىالزينة

والتجميل:الزينةأدوات

وقد،المصرىبالكحلالمسمىالعيندهانأستعملالفرعونىالعصرفى

إستخدامجانبوإلى،عشرالثانيةالألسرةفىالأسيويةالشعوبطريقعنعرف

أسلخدمتكما،الأحمرباللونوجههاالقديمةالمصريةالمرأةدهفللعلنينالكحل

اللوززيتالوقتذلكفىأستخدمتالتىالزيوتومن.العطريةوالروالحالزيوت

تلوينفىالحناءالمصريينقدهاءأستعملكما،الخروعوزيتالزيتونوزيت

.المستعاروالشعروالأقدامالأيدى

:الراسوغطاءالشعر

طويلأيكونوأحيانا،أحياناالرجلمنلفصيراشعرهاتقصالمرأةكانت

خصلاتفىوالظهرالأذنينعلىينسابأوالخلفمنويجمعالصدرإلىلصل

مختلفهبألوانالمستعارالشعروالنساءالرجالاستخدموقد،الأطرافمسلاوية

كانوأحيانا،التيجاناستخدمتكما،الذهببحباتلزينالمستعارالشعروكان

الخلفمنيريطثمالجبينأعلىفىالرأسحوليلفعريضبرياطالشعرلزين

اللوتس.بزهرةأعلىمنلزينالرأسغطاءماكانوغالبالتدليانطرفاهويترك

:القدملباس

الصنادلجمدحألبسوافقدسواءحدعلىوالنساءللرجالالقدمالبسةتشابهت

العاديةالصنادلعنتختلفكانتولكنهابسيطةالصنادلهذهوكانت+..

منأوالغزالجلدمنتصثعوكانتأعلىإلىمرفوعامقدمألهاأنفىالمألوفة

الذهبمنتصنعأو،بالذهبأحياناتحلىكانثوقد.الجلدمنأوالبردىألياف

http://al-maktabeh.com.الحدادأوالردصحالةفىالقدمالبسةلاترتدىالمرأةوكانت.الخالص
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اليونانى-العصرفىالأزياءطراز

مقدمة:

والإلونيين،الدوريونأهمهاقبائلعدةمناليونانىالشعبتكون

واتخذواواحتلوهاالآخيينمنهاطردواأنبعد!البيليبونس!"فىإستقروا:الدوريين

احتلوافقدالالونيينأما..معفمرقماالحادىالقرنبدايةفىلهـمعاصمةأسبرطه

فىولقوالهمعاصمةوات!ذوهاانينامديدةواسسوااليوناند6بامنالشرقىالجنوب

فراراالبيليبونيسسكانمنكبيرعددإليهملجأعندمابهمضاقحتىالجزءهذا

وأنشأواالصغرىآسياإلىأتلكاسهلالإيونيينمنفريقفغادر،الدوريينوجهمن

أيونيا.مستعمرةالدوريينمنجماعةمعهناك

.خاصطابعمنهالكلمتنافستينقوتينوالإيونيونالدوريونأصبحوقد

الإختلاط،لايحبونمتزمتون،النظامعلىويحافظونبالتقاليدلتمسكونالدوريون

بالغيرالاتصالإلىيمللون،الحريةيقدسون،التجديدفلحبونالإيونيونأما

إليه.ويسعون

ولاياتهيثةعلىكانتبلالمبدأفىواحدةمملكهالإغريىبلادتكنولم

طبيعةوكانت.أورولامنالشرقىبالجنوبالممتدةالجزيرةشبهتشغلمستقلة

والأفكاراللهجاتمدعاهـلاختلافذلكوكانبلنهاإلتثامكلتعوقالجبليةالبلاد

أنهمتخيلواوقدإناثاوالآخرذكورابعضهاشتىآلههالإغريقعبدوقد،والعادات

العباداتونشأت.بهمللإحتفالعامكلوالمسابقاتالألعابويملموا،واحدةأسرة

الحياةمبدأيقرونوكانوامصرمنمأخوذةولعلهاالغموضبهايحيطالاغريقدة

نأيمنعلماليوناناساطيرفىيترددالذىالخصبالخيالورغم.الموتبعد

وإعتقدوا.والفنونالعلوممنمختلفةأنواعوتظهرالفكريتفتحوأنالمنطقيتطور

التىوالمحاكاةوالموسيقىالشعرعنهنشأالإنسانفىفطرىحافزنتاجالفنأن

والنحت.التصويرعنأسفرت

!!
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العديمةالعصورفىالأزياءطرز

)الإنمريقى(اليونانىالكمرفىللزىالعامةالسمات

منليستاليونانىالعصرفىالأزياءعنالمعلوماتأنمعروفهومما

التشكيليةالفنونعلىكلهفالإعتمادلذلك،منهافليلةبقالامنلكن،حقلقلهإردية

وتماثيلالفخاركأعمالالتطبيقيةوالفنون...والعمارةالنحتكأعمالالمختلفة

والأشكالالأنواععلىنتعرفأننستطيعالفنونهذهخلالومن..التناجرا

الفنيةالأسسبينمتبادلةعلاقةهناكأنالدراساتأئبتتوقد،للأزياءالمختلفه

اليونانىالعصرفىالتشكيليةالفنونكافةخضعتفداذ.الأزياءوفنالفنونلتلك

أعمالمنيقدمهفيماالطبلعةمنسخاءاأكنرالفنوكان،واحدةجماليةلمبادىء

الأزياءعلىألضاذلكظهروقد،والإستمتاعبالجمالالإحساسطابعئظهرفنية

فنلةبخطوطفظهرت،المختلفهالفنونمعتتفاعلالتىالفنونأحدبإعتبارها

معجنبإلىجنباالنفعىالغرضمحققةبالجمالبالإحساستصميمهايتميزرائعه

الجمالى.الغرض

فوقينصبانوشاهدالقثالافردلكليكونأناليونانيينعاداتمنوكان

ننكرأنولانستطيعهذا،الإجتماعيةالفثاتلمختلفنماذجأعطىمما،قبره

صورفىالمعبوداتأوالآلهةلقاثللمنالعديدوجودعلىاليونانعبادهفضل

اليونانية.الأزياءباجملمتدثراتوهنبشرية

الننايا،ذىالفضفاضبالشكلعامةبصفةاليونانيةالملابسلغيزتوقد

تلفالقماشمنقطعلينأومستطيلةواحدةفطعةمنالأصلفىوالمكون

الملابسعنشكلهافىتختلفالحالئينكلتافىوهى،الجسدعلىفضفاضه

فىشائعةكانتالتىالمحبكةوشبهالمحبكةالملابسعنتختلفكما،المفصلة

وغيرهم.والفرسالكريتينلدىالقديمةالعصور

فىإختلفتوإنبسيطمسلطيلشكلعلىكانتكلهاالملابسلانونظرا

مهارةوكانت،فقطبعضهافىالجانبينشبكهىالأساسيةفالحلاكة،مقاساتها

،(عباءةأو)تيونيكالبسيطةالملابسهذهإرتداءطريقهفىتظهراليونانيين

وإنهذا،النسيجفىوالنناياالكسراتمنالعديدئصنعبحلثالجسمعلىوتدثر

بالثنايايتميزخاصذوقذاتجماليةمجموعاتأعطتوالنسبالمقاساتتغيير

دون،الجنسينكلااستخدمهاالمستطدلةالقطعةوهذه.القماشوأنسدالوالكسر
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الدونانى-العصرفىالازياءطراز

لتعطىلهاثابتوضعبدونالجسمحولتلفمفصلةغيركانتحيثلغييؤ

علىوالنساءالرجالإعلمادمنالرغموعلى،للحركةوحريةالإنسيابىالشكل

أنغيربينهمفيماالأزياءأسماءلتطابقبالإضافة،هذهالمستطيلةالقماشقطعة

الخاصعنكنيرايختلفالمراةلدىالجسمعلىالقطعةتلكتشكيلاسلوب

.بالرجال

آخرعصرإلىعصرمنالحالبطبيعةئتغيركانتفقدالملاب!خاماتأما

السائد.والطرازالموضةوإلخاهاتالنسيجصناعةللقدمتبعا

لعملخاماتعدةاستخدمواقداليونانيونأنإلىهناالإشارةولخدر

والرخووالرفيعمنهاالسميكالمختلفةبصورهالصوفاستخدموافقد،منطسوجاتهم

بعدةنسيجهإظهاربإمكانيةيتميزالذىالكتانوأيضاوإرتدائهتشكيلهيسهلالذى

.والشفافوالسميكالدقيقمنهاأشكال

فكانتللجلديصلعندماوالهواءالشمسفوائداليونانيونعرفوقد

لصمارلدمةكبيرةحريةلتعطىوأيضامنهماقدرأكبرلوصوللتسمحتصممملابسهم

اليونانلينجعلالذىالأسا!هماالنقطتينهاتلنوتعتبر،الرياضيةالألعاب

خاماتفىوالتنوعوالجمالبالأناقةلقيزهاإلىبالإضافة.أرديتهميختاردنا

الأقشمة.

!
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القديمةالعصورفىالأزياءطرز

اليونانيالثممرفبمالرجالىأزياءطراز

ذوقصيرأتيونيك!بأنهيوصفالرجاللرتدلهالذىللرداءالبدائىالتصميم

الأيسرالكتفعلىويثبتحياطالطدونالقماشمنمطممت!للمنيصنع،حضام

عندماعباءةصورةفىيرتدىأنيمكنالمستطيلوهذاحراالأيمنالذراعتاركا

كدنارأيضايسلعملكانانهكما،مائلةثنايايصنعبحيثالجسمحوليلف

فىلن!لمجكانالبدائىالرداءوهذاداخليارداءاالرداءهذاويعتبر،ليلا)غطاء(

النشاطكانوالنسلجالغزلأنويقالالعائلةبقطيعالخاصالصوفمنالمنزل

المتزوجة.غيراليونانيةللمرأةالدائم

القديماليونانىالعصرفىالرجالارتداهاالتىالملابسأنواعتقسيميمكن

كرداءالجسمحولتلفالتىوالعباءاتChitonبالخيتونويعرفالتيونيك:إلى

أ!+!+أ+هوالهلماتيونكاا"شالاول3الكلامي!وهىخارجىكرداءأوأساسى

Theالخيتوفي Chiton*

القصير:الخيئونأ-

،القماشمنبسيطمستطيلعنعبارةوكان،للرجالالأساسىالرداءهو

تركمعالأسرالكتفعلىبدبوسوينبت،طرقبعدةالجسمحولويضبطينظم

(11،12)رقمشكلالالسارمنللذراعفتحةلهويكون،عارياالأيمن!فال!

هناكتكونالحالةهذهوفى14(،13)رقمشكلالكتفينكلاعلىيثبتأو

خر!ا\ااح!!

أااإا*أ

(1>)رقمشكل

الي

لم/جمح

طمكلرقم)12(

.olonالقطنتعنيالتيKetonالساميةالكلمةمنماخوذةchitonكلمة،

ئج!
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اليونانى-العصرفىالأزياءطراز

!!ا!!لأ11

لمز!ماأا

)13(رقمشكل

)14(رقمشكل

القماشخيوطبعضأوكردونأوبأشرطةالدبابيستسئبدلوقد.للاذرعفتحتان

كانتأو،الدبابيسمنبدلاقويةطبيعيةكمثبتاتوالظهرالصدرعلىتتدلىالتى

الرداءوهذا،بعضهمافىببساطةيعقداالقماشلمستطيلالعلويتينالزاويتلن

والتىالفخذعلىاليمنىالجهةمندالمامفتوحوهو،داخليايعلبررداءاالبسيط

إثنانأوواحدحزامأوكردونالرداءهذامعوشمتخدم،غرزببضعتقفلكانت

الحزاملصنعالوسطحول

حزامانيستخدموعندهاعبا

أكثرلكونالثانىفالحزام

الأولفوقيرتدىعرضا

بحيدالكردونمنالمصنوع

ثنيةعملالإمكانمنيجعل

بينالقماشمنعريضة

،(15)رقمشكلالحزامان

التيونيكهذافإنحزامولدون

.)غطاء(ليلىكدناريستعمل

()01رقمشكل

!!
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القديمةالعصورفىالأزياءطرز

صغارولخاصةالمدينةلجمهورالشائعالرداءهوالقصيرالخيتونوكان

الفخذمنتصفإلىلهمبالنسبةطولهويصليدويةأعمالايؤدونوالذينالسن

يعطىحتىالأيمنالكتفعلىيثبتأولايضمأنهأىعاريأالأيمنالكتفويترك

ولكنيرتدونهأيضاالجنودوكان12()رقمالشكلقىكماللحركةأكنرحرية

دروعهم.لختحزامبدون

أكماما،ليصنعالعلوىالجزءشبتكانحيثبعدفلماالخيتونتطوروفد

الخامسالقرنوفى(41)رقمشكلالأطرافحولبسيطةزخارفلهأضيفكما

قطعل!لنمنليتكونالخيتونتطورالميلادقبل

منلبعضهافىمخاطتيبنمتساويتينمستطللتين

!!رهـطلاسمها!رتفاعمساوىالطول16()رقم
سكلوالادرعللراسلمحلحا!دلرمعالكيس

المرفقإلىالمرفقمنللمسافةمساوىوالعرض

01يجعلالشكلوهذاالضلى(الخيتونحالة)فى

وأ،مختلفةأطوالذاتأكمامإضافةالممكنمن

طرفإلىالأصبعطرفمنالعرضيكون

سعتهماعلىمفرودتينوالذراعينالاخرالأصبع

()16رفمشكل.(الواسع)الخينون

:)الايونى(الطويلالخيئونب-

القدمإلىصولهيصلالذىالطويلالخيتوناليونانيينالرجالإستخدموقد

كبارأيضاوارتداه،الهامةللشخصياتالرسميةوالمناسباتللإحتفالاتكرداء

وقد،(17)رقمشكلوالأعيادالإحتفالاتفىالعرباتوسائقىوالموسلقلينالسن

القصيرالخيلونمنلوهو،أيضاالشتاءفىالقصلرمنبدلأالطويلالخيتونحل

هذاطولوكان.الوسطعندإضافيةننيةوعملبحزامالوسطعندتثبيتهلمكن

القماشلثنىبوصتينقدرهاالطولفىزيادةمعالفدمالىالكتفمنيصلالزى

علىتثبتأنإماللقماشالعلياالحافةفإنالثوبلهـذاكملنولعمل،الوسطعند

عنعبارةفكانالقماشعرضأما.القماشكشكشةمعتحاكأومئساويةمسافات

شريطيوضعوكانالذراعينفردحالةفىوذلكالمعصملنبينالمسافةضعف

الايمن،الجانبعلىالزىهذاخياطةوكانت.للزينةالحافةهذهطولعلى
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اليونانى-العصرفىالأزياءطراز

الكناراتهذهوكانت،أسفلمنولكنارأعلىمنبكنارالإيونىالزىهذاويحلى

إغريقية.برسومتزخرف

علىالخياطهتكونأنمراعاةمعالرأس"منالإيونىالخيتونويلبس

الجزءعلىويئبتللرأسالمجاورللرداءالعلوىالطرفلجذبثمالأيمنالجا!ط

بحيثالصدرفوقمنسدلاالقماشبذلكفيترك،بمشبكالأماممنلهالمقابل

علىننياتمكونتينعاريتينالذراعينتاركاالقماشباقىوينسدلالردبةيغطى

جمللا.شكلأالرداءتكسبالشخصجانبى

الأماممنويريطالوسطحوليلفشريطاالرجالللبسالإيونىالرداءومع

الجسم.حوليلفأوالجلبمنأو

منهقفولوهوالطويلالخيتونيوضعالعرية!سالق17()رقموالشكل

الصدرتحتحزاملهويوضعثناياتذورقيقكتانىفماشمنومصنوعالجانبين

الكتفينفوقيرتفعثمالظهرمقالحزاميمربأنوذلكالأكمامتأنلريعطىبحيث

الظهروسطفىيثبتأويعقدثمالأماممنالإبطأسفلماراالذراعينحولويلف

حزاممعهويلبس،الخلفمنولثكلهالحزامريططريقةيوضح18()رفموالشكل

الجسمعلىضيقاالخيتوقلخعلهذهالحزامتثبيتوطريقة،منفصلمرتفعآخر

نابتا،الواسعالخلتونيبقىكما،العريةلسائقالذراعينحركةفىحريةوتعطى

أرجلهم.لحمايةألضامهماالطولكانكما

)18(رقمشكل)17(رقمشكل

!!
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الفديمهالعصورفىالأزياءطرز

:()العباءاتالخارجيةالأردية

الكلاميسطرازينمنمكوناالمنزلخارجالرجالللبسهالذىالرداءكان

الهيماتلونوهذا،الجنسينكلالرتدلهالذىوالهيمايتونفمطالرجاليستعملهالذى

لليونانيين.مميزأكان

3Theالكلاميس!-أ chlamy

وفرسانهمالإغريقجنوديرنديهكانالكتفعلىيطرحلمحصلررداءهو

منويصنعالقصيرالخيتونفووويرتدىخاصةوالشبابالرياضلونوالفتيان

ملرانحوالىوطولهامترحوالىعرضهاالصوفمنأيضامستطللةقماشفطعة

الكئفعلىبوضعهاللبسالعباءةوهذه،السفلىحافتهاعندملونبتطريزتزين

تتركبحيثعادةاليمنىالكتففوقبمشبكلثبتانالحرانوالطرفان،الأيسر

الزواياعندالعباءةعادةوتثقل25(،15،11رقم)شكلعاريةاليمنىالذراع

فىيرتدىكانوالكلاميسالأماممنتثبتأنالعباءةلهذهيمكنكماالأريعة

.02()رقمشكلختيونبدونالأحلانبعض

ل!!

!

)02(رقمشكل)91(رقمشكل

وكانالركبتينإلىوالجنودالشبابلرتديهالذىالكلاميسطولويصل

.الضرباتليصدالمعاركفىاليسرىالذراعحوليلفبالجنودالخاصالكلاميس

!
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اللونانى-العصرفىالأزياءطراز

Theالهيماتيون-ب Himation

الخلتون،فوقترتدى)تنايا(طلاتذاتفضفاضةعباءةعنعبارة

منألضامستطيلةفماشقطعةمنوتكون،لأجسادهمملاصقةالرجاليلبسها

الكتفعلىطرفيهاأحديكونبحلثتثبيتوسائلبدونالجسمبهايلفالصوف

اليمينمنالوسطفيلفالثانىالطرفأما،منسدلاالأمامإلىالخلفمناليسرى

الألسرالكتفأواليسرىالذراععلى(يلقى)أىتتلقفهثمالبطنمغطيااليسارإلى

عارلا.الأيمنالكتفتاركا

023(21،22من)أرقامأشكالبمفردهاإرتدائهايمكنالعباءةوهذه

الجزءوكذلكعاريانالألمنوالذراعالأيمنالكتفيظهرحيث(21)رقمواللوحة

بساطةيبينوهذاوالحكماءوأتباعهمالفلاسفةحالةفىكماالصدرمنالأعلى

الجسمتغطىبأنتسمحبحيثالحجمكبيرةالعباءةتكونالحالةهذهوفى،حياتهم

.الأقدامحلى

،سم(021:027)منطولاأقدامأ:7مابينالهيماتلونمقاسويتراوح

وقدسم(018)حوالىأقدام6حوالىأىالشخصطولحسبفيكونالعرضأما

مختلفة.بأشكالالهيماتيونالرجالإرتدى

ذلك.توضحالتاليهوالأشكال

بسيطةطريقةيوضح(r,)رقمفالشكل

متتاللةبكسراتيظهرالذىبالهيماتيونللتدثر

مميزأ،جمالياشكلايعطىمماوطوليةمائلةمنمقة

الذراععلىينسدلابأنلهماسمحالعباءةفطرفا

الذراعوكذلكعاريانالكئفانظهربحيثاليسرى

اليمنى.

لافيوضحان023(22)ارقامالشكلانأما

21()رقمشكلالحجمبكبرتمزتالتىللهيماللونآخرتشكيلا
العباءةنهايةإلقاءمننالخةالكتفعلىمائلةوئنالا

يرتدىZeusزيولمحاللإله22()رفمالشكل،الذراعمنبدلاالألسرالكتفعلى

وقد،الميلادقبلالخامسالفرنلأواخروترجعحافتهاعلىبكثارمزينهيماتيون

لطايروعدموضعهاثباتعلىتساعدصغيرةأثقالالهيماتيونأركانيثبت

!!
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القدبمةالعصورفىالأزياءطرز

كلتشكلأنهاأىالوحلدردائهمهىالأشكالهذهفىهناوالهلماتيون،أطرافها

ملابسهم.

صاأآفالماث

لم!بم/لملمنربر/ا

)23(شكل)22(شكل

23(،22)أرقامالاشكالالهيماتيونمنالشكلهذافاإرتداءعامةولصفه

وذلك-إمتدادهعلىالعباءهطوليمنلالذىالعلوىالجزءمنالعباءةطرفايثنى

لسمحمثاسبهلمسافه-إرلدائهالمحبل

الأمامفىمائلةمتتاليةكسراتبعمل

أإ!أحدأطرافهايطرحثم24()رقمالشكل حوليمروالباقىالأيسرالكدففوق

مرهيلقىنمالأيمنالذراعوئحتالظهر

!!ئنظيممعالأيسرالكتفعلىثانية
صورةفىالعباءهمنالمثنىالطرف
مغايراشكلائأخذرشيقةمتتاللةكسرات

)24(شكل.مرةكلفىالثناياتنسيق!سلوبتبعا
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اليونانى-العصرفىطرازالأزياء

أقلتبدووهى،أخرىبصورةالهيماتيونفيهايظهر(12)رشمواللوحة

بالاضافهعارياالأيسرالذراعوئظهرأعلىمنالجسمعلىإحكاماوأكنرحجما

يمرثمالأي!مرالكتفعلىأطرافهاأحديوضعولإرتدائها،الألمنوالكتفللذراع

وذلكنانيةالأيسرالكئفعلىنمالأيمنالذراعلختماراالأمامعبرثمبالظهر

ئم،ملتويةمائلةثنايالتصنعالصدرعلىبإحكاموشدها)إلتوائها(ثنيهابعد

لها.النهائىالطرفويغطىظاهرايكونبأنلهويسمحالأولالطرفيسحب

شكلافلوضح،25()رقمالشكلأما

أنهاحيثالهيماتيونإرتداءلأسلوباخر

فلا،كليةتغطيهبحيثالجسمحولتلف

ولإرتدائها،فقطالالمنىاليدغيرتظهر

بحيثالأيسرالكتففووطرفهالطرح

دائرياتلفثماليسرىالقدمقربتتدلى

الكئففوفثمالرفبةخلفالجسمحول

المثنىالأيمنالذراعتغطىبحلثالأيمن

منتصففىعميقةثنيهتعملبحيث

الأيمنوالساعدالمرفقفيهالحتوىالصدر

معالأيسرالكتفعلىتلقىذلكبعدئم

لماما،لتغطيهالايسرالذراععلىلفها

الأسلوببهذاالثنايافىاللدإخفاءوطريقة

مشدودة)درابيه(مائلةخطوطبعملتسمح

وهذه،الأيسرالفخذإلىتصلالجسمعلى

خيتونبدونترتدىالتىالواسعةالعباءة

والفلاسفةالدارسينلدىمفضلةكانت

.والخطباء

فىالرجالإرديهأنيتضحسبقمما

(2)شكلأهمهاسماتبعدةإنفردتقدالاغريقىالعصر

بحيثمختلفةبووقالجسمحولوتشكللهامستطيلةقماشقطعهعلىالإعتماد

القطعةهذهتشكيلفعند،أخرىسماتعدةومتضمنةمتعددةأزياءاعطت

يظهرالحزامإستخدامحالةوفى،()الدرابيةالثناياتعطىالجسمحولالمستطيلة

!؟
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القدبمهالعصورفىالأزياءطرز

فىللكتفلنبالنسبةأوواحدكتفعلىسواءالمشابكوإستخدام،لذلكنتلجةالعب

إطاراتوإستخدام،الأماملةعلىالخلفيةالحافةتنطبقبحلثالقماشتنبيت

الإضكريقية.الزخارف

الشعو:تصفيف

الأولادشعركانأسبرطةوفى،الطويلبالشعرمولعينالإغريقرجالكان

الطويلشعرهميجعدونالرجالكانأثيناوفى،إطالئهلعودواثمفصيرايترك

إلىيتدلىطويلاالفلاسفةشعروكان،الجبهةعلىتددلىصفوفمنهفتتكون

واحد.وقتفىولحاهمشواربهميطلقونكانواالإغريقأنويلاحظ،الأكتاف

:الرأسأغطية

الشعرحافةعلىالرأسحولشبكهأوشريطبوضعمولعينالإغريقوكان

فىالاشجارأوراقأوالزهورمنبتاجننمعورهمويزينون،الجبههأعلىمن

الأولمبية،الالعابوحفلاتالحريلةوالإنتصاراتالإحتفالاتمثلالمناسبات

للمنتصر.جائزةتقدمالزيتونوأوراقالزهورمنالتلجانوكانت

نأإلاعليهفما)اله!ماتيون(الخارجىرداءهالإغريقىيرتدىوعندما

راسه.بهاويغطىالخلفيةالعلياحافئهيجذب

دائريةحافةذاتالفلينمنواسعةقبعةالرحلاتفىخاصةالرجاللبس

)رفمشكلالذقنتحتولشريطالأذنينلتغطيةوبجزءمثخفضمستديرولاج

عدموعند،الرطويةأوالحرارةشدلدوالجوالسفرفىإلالاتستعملوكانتأ(26

02()رقمشكلبهاالخاصةبالأشرطةالخلفمنالكتفعلىتتدلىإستعمالها

كقبعة.منهاأكنروالشمسالمطرمنوافيةكشمسيةتسئعملأنهاحيث

بعضفىأوالجلدمنكرويةصغيرةCa"فبعةالرجالألضألبسكما

مغلىطرفوذوالشكلمخروطىبونيهأوالفلينمنالشكلقمعيةقبعةالأوقات

.ب(26)رقمشكلالأماممن

بيتاسوسالمسماهالمبعةالشكلمخروطىبونيه

4!!ل!ب(،أ)26رفمشكل

أ!
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الدونانى-العصرفىالأزياءطراز

:الفدمأردية

فىولكن،الأقدامحفاهالمنازلداخليمشونكانوااليونانيينأنلعتقد

حىللفقرعلامةتعتبرالعاريةالأقدامتكنولمالصنادلل!لبسونكانواالشوارع

رخائها.ذرو!فىأثل!ناكانتعندما

نعلمنالمكونالصندلكانمنهاالبسيطوالنوع،القدمأرديهتنوعتوقد

خلفيهللصندلكانالأحيانبعضوفى،(13)رعلوحةبسلوريثبتجلدى

وكانتمكشوفةالأقدامأصابعفقطلاركةالجلدمنوجوانب

وقد.الحصيرأواللبادمنالأوقاتبعضفىتصنعالنعال

تصلالتىالطويلةالرقبةذاتالأحذيةمنأنواعأيضاإرتدوا

وكات27()رقمشكلقليلاأعلىأوالساقمنتصفإلى

حذاءهيثةعلىتكونأوأعلاإلىالأماممنبرياطتدكك

يكونأو،الساقحوللتثبيتهالجلدمنرباطحولهيلفطويل

والساقبالقدمتاماإلتصاقايلتصقبحيثاللينالجلدمنحذاء

)27(رقم3لمنمصنوعةدالماكانتالأحذيةوهذه.جورياكانلوكما

الجلد.

!
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القديمةالعصورفىالأزياءطرز

اليونانياللمدرفىالنساءأؤياءطراز

سبقكمااليونانيةالملابسمنالعديدأساسهوالبسيطالمستطلليعتبر

منمكونالملابسمنكاملبصواننفسهاتزويدلمكنهااليوناتيةفالمرأةايضاحه

الدورىالخيتوناليونانلةالأرديةهذهابرزولعل،القماشمنمسلطيلةفرديةفطع

الإيونى.والخيتون

:الديرىالرداءأوالديرىالخيئون

وكلمة،وأصالةلقيزااليونانيةالأزياءطرزأكنريعتبرالثسائىالرداءهذا

القماشمنالشكلمستطيلةقطعةمنيصنعأكمامبدونرداءتعنى)خيتون!

مزدوجأغطاءاللصنعأعلىمنجزءويئتى،الجسمحولتلفالنمينالصوفى

آخرمعدنأىأوالذهبمنكبيرةبدبابس!الأكئافعلىويشبكالوسطإلىلصل

-بم8--ب---/:عنهواضحةفكرةإعطاءويمكن.نمين

أ،واحدةقطعةمنيصنعالدورىفالخيتون

إأ%،كناربهايحيطالصوماقماشمنمستطيلة

إإاإاطولعنفدمبمقدارعادهالخيتونطولويزيد

!أأالمسافةضعفالعرضفىوشماوى،الشخص
ا"بأحلتسعتهمالكلىالممدو!لنالذراعينطرفىلين

2A)رفمالتخطيطىالشكلفىيتضحكما

------الطولفىأكثرأوبقدموالمقدرالزائدوالجزء

....--.--لخيطعريضةثنيةشكلليصنعيلنىكان

العليا.الثنيةوهذه-الرداءمنالعلوىبالجزء

منالطرازلهذاالمميزةالسماتأهممنهى

الطرفتثبيتفهىلهالنانيةالسمةأما،الزى

:-صغ-6الكتفينفوقالأمامىطرفهعلىللرداءالخلفى

نصفينالمستطيليثنىثم-مشابكأوبدبابيس

"05علىالئنيةجعلمع،الشخصعلىويوضع

كاناالرداءوأماميةوالظهر،اليسرىالجهة

حالرداءويثبت،مشابكأوبدبابيسسويايشبكان

فيهالمرغوبوالطول،بحزامأحياناالوسطعند

)28رقمشكل

ط!
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ال!ونانى-العصرفىالأزياءطراز

وهذه،جيباأو)عبأ(صانعاالحزامفوقإلىالرداءبسحبيضبطكانالرداء

معإطالتهيمكنالرداءأنحتىالصغيراتللفتياتطويلانيكونانالجيبأوالثنية

الرداءهذاوكان،كليهماأوالجيبأوالاضافيةالثنلةبتقصدروذلكالفتاهنمو

للنساءمميزاالدورىالخيتونوظل،الرجالعقللالساءعرضاأكثرأنهكماأ!ول

الرداءلهذاالمحببةوالألوان.الميلادقبلالساد!القرنحوالىحتىاليونانيات

التغيراتبعضيوضح21()رفمشكل،والزعفرانالأحمر،الأرجوانىكان

كانفاحيانا،الأذواقباختلافتخئلفالرداءهذاارتداءأسلوبفىالبسيطة

يتكونالخيتونكانأخرىوأحياناالعلويةالثنيةفيهبماكلهيحاكالأيمنالجانب

الثنيةمقدارتركمعالجانبانمنبعضهمامعلخاكانالقماشمنقطعتينمن

حياكه.بدونحرةالعلوية

()92رقمشكل

منهامختلفةأشكالفىالأزياءمنالطرازهذاالإغريقيةالمرأةإرتدتوثد

ولدونحزامبدونيلبسكانالذىالفضفاضالبسيطأسبرطةمدينةخيتون

)الببلوس(ومنها،35()رقمشكل)كنار(بشريطأطرافهوتزينجانبيةخياطة

تغطىتكادبحيثطولاأكثر(العلويةالثنية)أوالعلويةالطيهبأنلتملزوهوالإثينى

ولس!العلويةالثنيةفوقهوالزىهذافىالحزامموضعأنكما،لغاماالأرداف

.31()رفمشكلتحته
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الفديمةالعصورفىالأزياءطرز

(f))رقمشكل)03(رقمشكل

إلىالمرفقمنتقريباعرضهفكانضيفاأكنرقديمأالدورىالزىوكان

لاتتعدىقصيرةثنيةالعللاالحافةوئثثىالأيمنالجانبمنالرداءويحاكالمرفى

،جداصغيرفيكونوجدوإن()العبمانرىنادرأكانولذلك،الوسططول

الجانبخياطةفىفتحةفلركتللأكمامفتحتانلهتكنلمالزىهذاولضيق

الايسر.الجانبفىلهامشابهةفتحةوعملتالأيمن

فكانتشديداإعجاباملابسهمالىالشرائطبإضافةالإغريقإعجابوكان

السمةهوذلكأصبححتىفيهولالغواذلكوأكدوا،مختلفةبأشرطةالملابستحلى

طرقتوضح،32،33،34035أرقاموالأشكالالإغريقلملابسالمميزة

المختلفة.بالشرائطالمزخرفالدورىالخلتونلإرتداءهختلفة

،.مقهOAسنةتاريخيةحادثةإثر(الدورى)الرداءالمرأةرداءتغيروقد

رجلماعدا)ابجيا(هاجمتالتى)الإثيثية(الموىأفرادجميعقتلأنحدثفقد

النساءحنىآثارمما،أئيناإلىوحدهيعودوأنبنفسهينجوأنإستطاعواحد

حتىإرديتهنبهايشبكنكنالتىالطويلةبدابيسهنطعناعليهفهجمنالأثينيات

وإستبداله(الدورى)الخيتونإرلداءلحريمإلىأنيناحكامدفعالذىالأمر،الموت
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)32(رعشكل

ث-ح-لمخئا

اليونانىالعصرفىالأزياءطراز

(rr)رفمشكل

)35(رقمشكل)34(رفمشكل

وعلى.صغيرةمشابكأوبأزراريشبكالذىالإيونىالرداءأوالإيونى()بالخيتون

أنينافىالشالعهوالإيونىالرداءأصبح.مقالسادسالقرنبدايةفمنذذلك

المناطىبعضفىيلبسالدورىالخيتونظلوإنهذا،الأخرىالمدنولعض

الدورىالخيتوندبابيسعليهكانتالذىالطولبنفستكنلمبدابيسولكن

السابق.
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الفدلمهالعصورفىالأزياءطرز

الإيونى:الزداءاوالإيونىالخيتون

عنويختلف،الرشيقةالكسراتأوبالنناياتالإيونىالخيتونلتملز

منكانالدورى)الخيتون(فبلنما،النسيجونوعحجمهفىالدورى)الخيتون(

كانالذىالدورىالخيتونعكسوعلى،الكتانمنكانفالإيونى،الصوف

دائمايصنعالإيونىالخيتونكانالقماشمنقطعتينأومستطيلةقطعةمنيصنع

الإيونىوالخيتون.والإرتداءالحياكةطريقةفىمحليةتغييراتمعقطعتينمن

مندائماويحاكأقدامئسعةإلىعرضهفىيصلكانأنهإذحجماأكبركان

.متعددةبطرقويثبتيلبسالإيونىالخيتونوكان،الجانب

فوقتنبيتهبمجردلايكتفىكانالإيونىالخيتونعرضلإتساعونظرا

ونادرا،الذراعطولعلىأخرىمسافاتعدةعلىلثبتوإنما،فقطالكنف

ترتدىكانتالذىالطويلالخيتونمنهوكان.واحدةمسافهعلىيثبلاماكان

القصيرالخيتونأيضاومنه،ففطواحدحزاممنهمالظهرحزاملنفوقهالمرأة

والصيد.الرياضلةالألعابفىالنساءترتديهكانتالذى

فوفهترتدىأوالمنزلفىالمرأةترتديهداخليألعتبررداءاالإلونىوالخلتون

أكمامويظهر-العباءةمنبدلا-الخروجعندالصوفىالدورىالخلتونأحيانا

لمالإيونىفالخلنونعامةولصفة.الدورىالخيتونخلالمنالإيونىالخيتون

والخيتون،المودللاتبعضفىأحياناتظهركانتوإنالعلويةالثنيهلهتكن

وفىاليونانلةالمدنفىالسواءعلىوالنساءالرجالمنكليرئديهكانالإيونى

السادسالقرنحوالىالأصليةاللونانيةالأرضإلىيصلأنقبلالصغرىآسيا

.الميلادقبل

الإغريقبلادمنأخرىأنحاءوفىاتينافىالإيوانىبالرداءالتزيىبدأوكد

واالكتانلمحماشمنيصنعوكان،الميلادقبلعشرالسادسالقرنبدايةفى

منالمسافةضعفيساوىعرضهالقمالن!منمستطللعنعبارهوهوالحرير،

إلىالكتفمنالشخصطولعنعبارةفهوالطولأما،المعصمإلىالمعصم

خمسعلىأعلىمنينبتوكانتقريباسمأ-525منبمقدارويزيدالقدمين

عندالأكمامنهايةحلىالكتفبدايةمنمتساويةتكونبحيثاريعةأومسافات

العلويةالطيهالزىلهذايكنولمصخيرةأزرارأوزينيةمشابكبواسطةالمرفق

،والكسراتبالثناياالنهائيةهيثتهفىالإيونىالزىويتميزالدورىبالرداءالخاصة

+ء!
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اليونانى-العصرفىالأزياءطراز

شكل()العبفيحدتالطولفىالزائدالقماشيجذبحزاماترتدىالمرأةوكانت

.ب(،أ36)رقم

يم-t4l-4-ت-.طد!هحههي---اى

إ1%إاإا%!إإئ!إلبى/ال!%اإ"(11"لمإ

لاص-!ء.-بض-؟-

أ

وب(أ36)رقمشكل

الثنياتعملفىواضحأثراليونانيةالمنسوجاتولئمفافيةلدقةوكان

وهى،عملهافىعجيبةطريقةأستخدموااليونانيينأنعلىفضلا،والكسرات

القماشيمسكئمأولاباليدينالطياتأوالثنالاعملفىتنحصريدويةطريقة

علىالحصوليمكنولذلك،ساعاتلعدةالطرفينعندويعقديلوىأىويطوى

الطريعةوهذه.للنسيجالطبيعىبالتأنيرجميلبشكلتنسجمحلزونلةتكسلرات

يرتديهاكانالتىالبسيطةالخامهتنوعاتأحدوهى،المجعدالخيتونفىتظهر

باقىبلنماالخيتونأعلىعلىفقطلمحاصرةالكسراتهذهكانتوقداليونانلون

ثناياهفىينسدلالرداء

الإلونى،الخيتونوإرلداءتفصلطريقةب(،أ36)رقمالشكلويوضح

معالخطنفسوفى،للرداءالأعلىالطرففىالذراعينفتحاتيبينأالشكل

الذراعيين،أسفلوالثناياالإيونى)الخيتون(جماليبدوهذاوفى،الرقبةفتحة

جوانبمنجانبكلعلىشقفىالفئحاتهذهتوجدكانتالأحيانبعضوفى

العليا.الحافةفىوليسالرداء

)!
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العديمةالعصورفىالازياءطرز

.6أطولالعماشكانعامةولصفة

ئثبيتبعدالزيادةلسحبلابسهطولمن

في!حولالإسماعمننوعابلصنعالحزام

:/س./\إ،إ\\\إإ!/اا1أأا

فى)بالعب(.كمامالكوناشلهالوسط

العلوىالجرءكانولما.الدورىالخيطون

ممايالإتساعيتملزالإيونى)الخيتون(من

///لم//!-أأ1
//-،لأ،الاكتافمنينزلقفضفاضاجعله

لمبرصبململمش"ير!إ/أ.لإا1!\\ينبتنهأنالسيدا!علىلزاماأصبح

7!بهيم!لمكزير!،!11*!-

11الا!مإ/لأ/3////3":إ"ممزإ!"/إ/واإا11لمنعالجلدمنأحزمةأوأشرطةبواسطة

."ء.37()رقمشكلالرداءسدوط

أفي/ألمأاإاأاشكالاالإلونىالخيتوناخذوقد

،///برا/كالتالذىالطويلالخيتونلمحمنهمتعددة

لممنهمايظهرحزامينفوقهالمرأةترتدى

الخيتونأيضأومنهفقطواحدحزام

فىالنساءترتديهكانتالذىالقصير

الخيتونومنه5والصلدالرياضيةالألعاب

)37شكل،تشبكأنمنبدلالخاكاكمامهكانتالذى

هـبملهاخيتوناتالأحيانبعضىفىنجدكما

/-.!أعلىمحبكهالكوعحتىلصلأكمام
الحديثة.الأزياءفىكالأكمامالذراعيبئ

لىمنواحدةقطعهمنلكونانويمكن

.----القماشلقصأنيتطلبوهذا،الرداء

.-."--ص-ص-(3801()رقم+.شكلحرفشكلعلى

"ألماكانالرداءالدورىلصنعمن

.)العباءا!(الحارجيهالأرديه

المراةماكانتفنادراسميكصوفىلسطج

كرداءمعطفاورداءاىتستعملاليونانية

!كأصالشدلدةالأجواءفىإلاالمنزللخارج

فكانتالعاديةالأوقاتفىأما،البرودة

)38(شكل

؟!
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اليونانىالعصرفىالأزياءطراز

كغطاءلئستعملأعلىإلىالخلفمنالعلويةالرداءطيهبسحبالحاجةعندتكتفى

صغيرةللرأسطرحهإماترتدينالنساءكانتالاوفاتبعضوفى،للرأس

.عباءةترتدىاوالشكلومستطيلة

وأعباءةارتداءإلىحاجةهناككانتفقدالإيونىالرداءيخصفلماأما

عندالخارجىالرداءهذاوعرفوشفافيتهنسيجهلركةنظرأفوقهخارجىمعطف

لهم.المملزالرداءوهو)هلماتيون(باسماليونانيين

الأبيضالصوفمنمختلفةأحجاممنالشكلمستطيل)الهيماتيون(وكان

رقيق.قماشمنيرتدونهوالمترفون،بكنارأحياناويحلى،المطرزأوالملون

ذاتالعباءةفمنهامختلفةبأشكال)الهيماتيون(يرتدوناليونانيونوكان

أعلىعلىتشبككانتوالتىالكثيرةالننيات

علىقليلةبثنياتينسدلماكانومنها،الذراع

الذراعلختفلهلغرالعباءةوكانتالكتف

الأيسر،الكتفأعلىعلىوتئبت،الألمن

،37()رقمشكلعريضبكنارالعباءةوتزين

بأكملهالمماشلكونالأحيانبعضوفى

علويةثديةالعباءةلهذهكانوأحلانامطرزا

المزدوجة.بالعباءةعرفتولذلك،بسيطة

علىوتثبتالعرضئلثعندتثنىوكانت

منبسيطةمسافةعلىببروشالأيمنالكتف

زجزاخهيثةعلىثنايافىوتتدلى،الأطراف

تلفالعباءةوكانت،الأيمنالجانبعند

شكل.الأيسرالكتفئحتالجسمحولبإحكام

)31(رعشكل.3(أ)رقم

علىتثبيتدونمفردأ)الهلماتيون(فيهينسدلالذىالشكلأيضأوهناك

الذراععلىيدثر)الهيماتيون(وكانحرأالألمنالذراعتاركاالألسرالكتف

تمالأيمنالكتففوقتمرأو،الأيمنالذراعأسفلثمبالظهرمارأالأيسروالكتف

(04،14)رعالشكل.الأيسرالذراعأوالكتففوقنهايتهتلقى

!
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الفديمةالعصورفىالأزياءطرز

رفم)41(شكل)04(رقمشكل

يتميزآخرشكلاالعباءةهذهأتخذتكما

الطريقةبنفسالجسمعلىفلدثرالرأسبتغطية

لمرحلثالرأسفوقيمرولكنه،السابقة

فو!يمرأوالأيمنالذراعأسفل)الهيماتلون(

.42()رفمالدثمكل.الأيمنالذراع

الشعر:تصفيف

جديرأإهتمامااليونانياتالنساءأعطت

أسرفنفقد،شعرهنتصفيفلطرقبالذكر

العامةالصفةوكانت،بترتيبهعنايتهن

المصنوعوالتجعيدالتموجهىشعرهنلتصفيف

ويعقدالوسطفىيفرقكانولمحد.ودقةبمهاره

وابأشرطةوينبتمختلفةبأشكالأعلىإلى

منمنسدلاالأحيانغالبيةفىوكانبأكاليل

()شينيونفىأيضايصففالشعروكان،الخلف

!

)42(رقمشكل

http://al-maktabeh.com



اليونانىالعصرفىالازياءطراز

ويثبتالرأسخلفماحدإلىمرتفع()شينيونفىاو،الرقبةظهرعلىمنخفض

.الأشكالمنوغيرهبارزشكلفىبأشرطة

:القدهمأرد!ة

،الصتادلفيضعنالخروجعندأما،المنزلداخلشلكاتنتعلالنساءتكنلم

صنادللقيزتاذ،الألوانفىإلاعنهاولاتختلف،الرجالصنادلمنلوهى

الزاهية.بالألوانالنساء

!!
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الثالثالفصل

الأزياءطوأؤ

وهانج!41العصوفى
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الرومانى-العصرفىالأزياءطراز

مقدمة:

لقدينا،وأكثرهم،ملكاوأوسعهم،بطشاالأرضأممأشدمنالرومانكان

أعظمدولتهماعتبرتولذا،أورولافىكبلرأثربادواأنبعدلحضارتهمبقىوفد

الدولةهذهوسميت.التاريخأزمانفىظهرتالتىالقديمةالدولمنكثيرمن

نأإلىالدلائلوتشير،نشأتهممهدكانتالتىإروميه!إلىنسبةالرومانبدولة

.الميلادقبلالثامنالقرنفىكانتأسيسهاوأنهواروميلوس"مؤسسها

حضارةالعالمشعوبأفدممنشعوبعلىالسيطرةفىرومانجحتولمحد

وقد.وقرطاجهالإغريىوللادوسوريامصرشعوبوهى،تاريخأأعرقهاومن

حظعلىكانتالتىأورياشعوبمنالكنيرعلىسلطرتهاالوقتنفسفىفرضت

الحضارةناريخفىجليلبعملرومافامتفقدثمومن.الحضارةمنضثيل

أورولا.إلىالشرقمنالحضارةنورنقلوهوالاالإنسانلة

الثانىالمرنفىالذروةبلغتالرومانيةالإمبراطوريةأنالمعروفومن

الإمبراطوريةهذهأنغيررومانيةبحيرةالمتوسطالبحرأصبحعندماالميلادى

وأالبدزنطيةالدولةظهورإلىأدتأزماتالميلادىالثالثالقرنفىواجهت

عهداواخرفىبالرومانمصرعلاقةبدأتوفدالشرقيةالرومانلةالإمبراطورية

حكمهمأواخرفىمصرفىالأحوالوإضمطرابملوكهمضعفأدىفقد،البطالمة

الحكم،علىصراعمنبينهميقومفيماللتدخلالرومانبالحكامالإستعانةإلى

نأإلىالحمايةهذهوإسئمرت،مصرحمايةرومامنالخامسبطليموسفطلب

البطالمةدولةحكمإنتهىالئىباتراأ)كليووأختهعشرالرابعبطليموسجاء

53عامالبحريةأكتيومموفعةفىأكئافلوسأمامأنطونيوهزيمهبعدبإنتحارها

لابعةرومانيةولايةصارتولذلكالرومانىللحكمنهائيامصمروخضعت.مق

منهمنذكر،شرائعهمبمقلضىيحكممنهمواليتولاهارومافىللإمبراطور

.ودفلديانوسنيرون

الإمبراطوروكان،الرومانىللوالىالرئيسىالمقرالإسكندريةوصارت

فاعتمد،والسيالمميةوالحرييةالإقتصاديةالنواحىمنمصرأهميةيعلمأوغسطس

كليحكممديرياتعدةإلىمصرقسمكما،بالغلالرومالقوينفىمصرعلى

ولدايةالرومانىالحكمنهايةحتىالنظامهذاعلىالبلادبقالتوقد،مدلرمنها

!هـسا
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المديمةالعصورفىالأزياءطرز

.الميلادىال!ابعالقرنفىالعربىالفتح

منأباطرهعدةالوثنيةالفترةفىالرومانيهالإمبراطوريةحكمعلىتوالى

عهدهوفى،")دقلديانوسوالإهبراطورم(54-68)،نيرون5الإمبراطورأهمهم

حكاموولاتهمالرومانالأباطرهطغيانوزاد،أشدهمصرمسلحىإضطهادبلغ

يتطلعوأنويحتقرهمحكامهميبغضىالشعبجعلمماالوثنىالحكمفترةفىمصر

والحرية.الإستقلالإلى

الميلادىالأولالقرنمنتصففىمصرفىالمسلحينظهوربدأولقد

قدمتهاالتىالمعبوداتعشراتبينموزعةالوفتذلكفىالناسمعتقداتوكانت

الديانةإلىبالإضافةهذا..والرومانيةوالإغريقيةالقدلمةالمصريهالديانةلهم

مصر.فىالفترةتلكفىمعروفةكانتالتىاليهودية

الإغريالىالفنمعالرومانىالفنإلتقىفقدالرومانىبالفنيتعلىفيماأما

ميزتالتىبالأصالةلايتصفلكنهالمعالمواضحبطابعوخرجمعهتفاعلحيث

التقدممدىتوضحالتىالعناصرمنالملابسكانتولما،الإغريقىالفن

ىأتراثعنصادفاتعبلراتعبرالتىالفنونمنفرعوتعئبرللشعوبالحضارى

الإغريقىالزىمعالرومانىالزىتصملمخطوطأيضأإمتزجتفقد،فترة

تدريجيةتعديلاتإدخالبعدوذلكالمعالمواضححضارىبأسلوبلناوخرجت

الرومانى،الشعبطبائعتلائمالتىالرومانيةالشخصيةالرومانىالزىأعطت

الجمهوريةايامفىمتواضعةبسيطةخطوطمنالزىخطوطتطورتفقد

الإمبراطورية.نهايهقربالأزياءمنوعظيمةفاخرةطرزإلىالأولىالرومانية

!
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الرومانى-العصرفىالأزياءطراز

الرومافىألكمرفىالرجالىأؤياءطراؤ

نوعين:إلىالرومانعندالملابستنقسم

الدلماسيه-الدملصأوTunic)التلونيكالرأسمنترتدىملابس-أ

Dalmatica).

الجسم.حولتلتفوالتى()العباءاتالخارجلةالأرديةب-

:الرأسمنترتدىالتيالملابس:أ

Tunicالتيوئيكاأوالتدونيك-) or Tunica

الكتانيةالقمصانمننوعوهو،الرومانالرجالعندالأساسىالثوبكان

مختلفة.بأطوالالجنسينكلالرتديهالمخاطة

يكونأكماموجودحالةففى،أكمامبدونأوبأكمامإماالتيونيكويفصل

فىالأكماموتختلف،الرداءذاتمنالأكماموتكون+حرفشكلعلىالرداء

التيونيككانإذاأما،المعصمحتىيصلالذىالطولإلىبوصالاعدةمنالطول

،43()رفمشكل،الشكلبسيطمستطيلعنعبارةفيكونأكمامبدون

عنص01.!:.ل!صنى01ط6

6حما

ل!9ء!25

)43(رقمشكل

الرداءفىالأذرعفتحاتأنحيثاليونانىالرداءعنيخئلفالحالةهذهفىوهو

تصنعكانتالذىاليونانىالرداءخلافعلىالرداءجانبىعلىتصنعالروهانى

!يم
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الفديمةالعصورفىالأزياءطرز

الطولمنكلفىالإختلافإلىبالإضافةهذاالرداءمنالعلوىالطرففى

.والعرض

مخاطلينصوفاوكتانتكونفدالقماشمنقطعتينمنالتيونيكويصنع

عنإرتداءهيمكنبحيثوالوأسللذراعينفتحاتتركمعالبعضبعضهمافى

فيماالركبتينإلىطولهويصلالوسطعندبحزامالتيونيكويضم،الرأسطريى

التيونيكوهذا،الأرضإلىيصلكانفقدكالزواجالخاصةالمناسباتبعضعدا

المختلفة.الشعبلفكاتوالشائعالعامالرداءهو

الإختلافكانفقدالطبقاتبإختلافالتيونطكتفصيلطريقةتختلفولم

،إرتداءهوأسلوبتزينهالتىوالألثهرطةوطولهالتيونيكقيمةحيثمنإختلافا

الطبقاتوكانتالركبتينمافوقإلىيصللهمالمميزالطولكانللجنودفبالنسبة

ويضمالركبةفوقأوللركبةيصلولطولأكمامبدونقصيراتيونلكاترتدىالعاملة

الوسط.عندبحزام

(4:15،من)أرقامواللوحاتهـ(،د،ب،ب،أ44)رقمالشكل

التلونيكأنونلاحظ،عملهموطبيعةللفثاتتبعامخئلفةبمظاهرالتلونيكتوضح

اليمنىاليدكانتكبلرمجهودتقتضىعملهمطبيعةكانتالئىبالحرفيينا!خاص

يلبسونوالجنودالعمالكانكما،وحراعارياالكتفتاركةالرداءمنتسحب

فوقالعباءهترتدىكانتالتىالعلياالاوساطعكسعلىالوحيدكردائهمالتيونيك

التيونيك.

رفم)44(شكل

ط!بم!م

اف!المالأنجا

أ!1!أ
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الرومانى-العصرفىالأزياءطراز

تلونيكاللبسكانفقدالرجاليرتديهاالتىالتيونيكاتعددحيثمقأما

ارئدىفقدالإمبراطورىالحكمفترةفىأما،الجمهورىالحكمفترةفىواحدا

وعموما،الوقتنفسفىالتيونيكاتمنالعديدالأحيانبعضفىالرجال

الداخلى.بالتيونيكعرفللجسمالملاصقفالتيونيك

Tunicaألبابالتيونيكاوعرفأبيضدائماكانفقدالتيونيكلونحيثومن

Albaكانبعدوفيما،الطبلعىبلونهماالكتانأوالصوفمنيصنعكانكما

الخاصةوالأطوالالألوانوكانتالبنىودرجاتالفاتحكالأصفرالوانبعدةلصبغ

القيونيكيرتدىالذىالشخصأعتب!روقدالعظمةلقوانينلبعاتحددبالتيونيك

الليونيكلأننظرامخنثاالمعصمإلىتصلوأكمامهالقدمينالىيصلبحيث

.النساءإرتدتهالطويل

Clavus"كلاف!م!،واحدبشريطوالخلفالأماممنيزخرفالتيونيكوكان

علىتنبتامما!احاكلافىابشريطينيزخرفأو،والظهرالأماممنتصففى

،الرداءنهايةحتىعمودياوتسقطالكتفينفوقمارةوالخلفالأماممنالرداء

العلامةالأشرطةهذهكانتوقد،الرداءيسمىكانالشريطعرضحسل!وعلى

صعناهافقدتولكنهاالمسيحلةسبقتالتىالقرونخلالوالخيالةللفرسانالمميزة

اللونذاتالأشرطةفظهرت،كموضةالحرييينغيراستعملهاعفدماذلكبعد

قرمزىلونمنالصوفمنقماشعلىتثبتالتىالمزركشةأوال!طرزةأوالواحد

بالأشرطةالمزخرفالتيونلككانعامةولصفةغامقنبيذىأونيلىأزرقاو

المطرزالشريطهذاقصرالميلادىالخامسالقرنوفى.احزمةمعهلايرئدى

الكتفأشرطةأصلهوالأشرطةمنالنوعوهذا،الكتفينلايتعدىكانأنهحتى

الحديثة.والمدنيهالعسكريةالملابسفىيوازيهاوما

المعروفالتيونيكهناكفكان،لشكلهتبعاأسماءعدةالتيونيكأخذوقد

.15()رقملوحةقصيرةبأكماموهوتيونلكcolobinmبالكلوليوم

وهوطويلةأكمامذىئيونيكوهو3Tunica!)!+أثاتالاريزوالتيونيكا

منفقطليسيصنعوكانللنساءبالنسبةوطويلللرجالبالنسبةالطولفىمختلف

وأالمألوفهوالرداءهذاوكان،أخرىخاماتمنأوالقطنمنأيضابلالصوف

)لوحةالقصيرالتيونلكمحلالتلونيكهذاحلوقد،الرجالعندللزواجالمعتاد

(.Oaرفم
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الالديمةالعصررفىالأزياءطرز

:Dalmaticaلماسيالدا-2

ىذالتيونيكعلىDalmaticدلماسلهاسمأطلقالميلادىالئانىالقرنوفى

التيونيكعلىالأشرطةهذهتكررتوقد،بأشرطةأطرافهالمزينهالواسعةالأكمام

.45()رقمشكلنفسه

إ!أإ!!

)45(رقمشكل

وماالطولبإخللافوالنساءالرجالمنكلإرتداهخارجىرداءوالدلماسية

الدلماسيهتفصيلطريقةولاتختلف،الواسعانالطويلانالكمانهوالرداءهذايملز

الرداءهذاإستعمالشاعوقد،الأكمامإتساعحيثمنإلاالأكمامذىالتيونيكعن

مصراقباطوخاصةللمسلحيينشعبيارداءاالدلماسدهأصبحتئمالودتذلكفى

وأجزاءالزاهيةالألوانذىالقباطىبنسيجالنزيينطريقةعليهاأضافواحث

كرداءبعدفيماالرداءهذاأستعملوقدالأشرطةمنبدلامطرزةأومنسوجة

الدينية.للمراسمالتقليدىالزىأصبحأنهأى،الدينيةالطقوسلتأديةكهنوتى

:)العباءات(أفارجيةالأرديةب-

اسلوبفىدهاختلفتالجسمحولتلتفالتىالخارجيةالأرديةتعددت

والبالودامنتموالأبولاالتوجافهناكأيضاالتسميةفىإختلفتثمومن،الارتداء

!،

http://al-maktabeh.com



الرومانىالعصرفىالأزياءطراز

اللوجا.هىالإطلاقوجهعلىالعباءاتهذهأهمأنغيروالللناوالبيرسوالبينولا

The:الئوجا-أ Toga

أشكالاأيديهمعلىوأخذالرومانابتدعهالذىالخارجىالرداءوهى

عنلميزهاالذىالبارز*الرومانىوالزىالخاصهالرومانلةالعباءةوهىمختلفة

الرداءكانتالرومانىالعصرمنالأولىالقرونخلالوفى،اليونانيةالملابس

تستعملكانتالليلوعندالطبقاتجميعفىوالنساءالرجاللكلاالخارجى

الرومانيةالمرأةتخلتأنبعدالرجالعلىبعدفيماارتداؤهاإقئصروقدكبطانية

خاصةبعباءةوالإستفلالوالإستحداثالتجديدحبفىمنهارغبةإرتدائهاعن

بها.

والمحامين)كالقضاهالرفيعةالمنزلةلزوىرداءاللوجاوإستمر!

الرداءوأصبحتروماعظمةفىالأخيرةالأيامنهايةحلىوالأباطرة(والمعلمين

وقد(16)رفماللوحةطويلتيونيكفو!تلبسوكانتالامبراطوريةفىالرسمى

الإهبراطوريةبدايةمعوالمناسباتللإحتفالاتكرداءخاصةبصفةأستخدمت

وكان،الجسمحوللفهاطريقةفىجدأومعقدهواسعةأصبحتعندماالرومانية

ولم،العبيدأحدأوزوجتهمساعدةدونبمفردهالشخصيرتديهاأنالصعبمن

وصعولهخاماتهاوثقلحجمهالكبروذلكعبءأوحملكانتولكنهارداءنكن

لكبرالجسمعلىبهاوالتدثرلئشكيلهافائقةمهارهتتطلبأنهاحيثإرتدائها

الشكلتعطىكانتالتىالأساسياتأحدهوبهاالتدنرفىالمهارةوكانتحجمها،

الجسمعلىوانسدالهاضبطهاإعادةمداومةلتطلبكانتأنهاحيثللعباءةالعام

حركة.لكلبإنسجامتتجاوببحيثبحرية

طولهمستقيمطرفلهاالشكلهلاليةالنسيجمنقطعةببساطةوالتوجا

يتراوحنقطهاأوسعمنوعرضهامتر()415-505مرتديهاأمثالثلاثةتقريبا

بالطبعكانتالنسبوهذه،المرندىطولضعفإلىويزيدمتر(1:2)مابين

تيونيك،بدونأىبمفردهاتلبسالأحيانبعضفىالتوجاوكانت،للئغاليرلمحابلة

فيماالطولفىزادالذىالالصيرالتيونيكأوبسيطداخلىرداءبإرتداءيكتفىوكان

بعد.

فىحريتهحقوقيفقدالذىوالرومانى،التوجابإرتدادالعبيدأوللأجانبيسمحيكنلم)*(

التوجا.لبسفىحقهأيضايفقدالمدينة

!!
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الفدلمةالعصورفىالأزياءطرز

وتطورهاإستعمالهالطريقةطبقامختلفةوأسماءألواناالتونجاإتخذتوقد

.معناهلهمنهاوكلبالتوجاالخاصهالأشكالمنعديدهناككانفقد،الطبيعى

التوجاهناكوكانت،بالضاءيلبسونهادائماالشيوخمجلسأعضاءأنفنجد

46()رقمشكلالمستقيمالطرفعلىاللونقرمزىبكنارالمزينةالبيضاء

+!"للرجالمخصصةوهى

.؟أ."الوظالفبعضلشغلونالذلن

لأءهـ.(والحكام)كالقابةالربمممية

،اء/ئم.أإلإ!!--ي!.ء حتىةاحراراالمولودينوالاولاد

!.إ/.!!نه!"لعدفكانتالرجولةسنيبلغوا

يحضرهإحتفالفىلخلعذلك

ويقلدوالاصدقاءالعائلةاعضاء

لمءلم؟.البم.توهىالبلضاءالرجالتوجا

!.!.ا؟.ءبرةء.ء،!.أا،فيتم!جمعإرتداهاالتىالتوجا

،!ت-101عيروهى،الرومانالرجال

..ء3..".لم"س..لمألإءالصوفمنوتصنعهزيثة

-.-ءلمأإ.هناككانكما،الطبلعىبلوله

.-ي!فيرز-..+؟؟،،-صأوالداكناللونذاتالتوجا

-!!:ضا.لانمكم!*-فىتلبسوكال!الأسود

.--كاء.إم!ا+-؟-؟ألضاهناككاقكماالصباح

"-.م.1للطلبةالمخصصةالتوجا

فىوالموظفينوالدارسين

()46رقمشكلوكانت،العامةالوظائف

بأكبروتسمحالشكلبسيطةوهىبالجلروالمعالجالنقىالأبلضاللونمنتصنع

.ظاهرايكونباقالجسممنجزء

اللونأرجوانىقماشمنتصثعالمنتصرينالجلشلقادةتوجاهناكوكانت

فىوالقناصلالأباطرةبعدفيماأرتداهاوقدنجومشكلعلىبالذهبوتطرز

قرمزىفىأبيض()مخططةتوجاأرتدوافقدالدينرجالأما،الخاصةالمناسبات

الأرجوانى.باللونمحلىالجهاتجميعمنوطرفها

!
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الرومانى-العصرفىالأزياءطراز

فىفالتوجا،تفصيلهاوطريقةلحجمهاتبعاأشكالعدةالتوجاإتخذتوقد

47()رقمشكلمحوسطحجمذودائرىنصفرداءكانتالأولىلفترة

)47(رقمشكل

منلكلالمميزالرداءوكانت

السابعالقرنفىوالنساءالرجال

وطريقة،الميلادقبلوالسادس

منى!!كانتالأولىا!النفىإرتدائها
شكلالتوجاائخذتكما.بسيطة

دائرةمنكبيرينقطاعين

..،وموصولينالحجمفىمتساويلن

المستقلمةالأطرافجهةمنمعا

)48(رلمحمشكلمنكانوقد48()رعشكل

للإرتداءإعدادهاوعند،الشكلبنفسالقماشمنواحدةقطعةمنعملهاالممكن

أخرىطر!فهناكالسابقانللشكلانولالإضافة.المثتصفعندالقمالقيثنى

الموضةلتغيرتبعاوالشكلالحجمفىمختلفةوهىإرتدائهاوأسلوباللوجالئفصيل

أحديعدالذىالجسمحولئشكيلهاعلىيؤثرالإختلافوهذا،('0رقم)شكل

علىالتهدلمناطرافهايحمىكانعامةللئوجاالبنائىوالتصميم،الفنون

.الإرتداءعندوالخلفالأماممنالأرض
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القديمةالعصورفىالأزياءطوز

أ!(*رسم)رفموالفمكل

-ش*فىالحوجايوضحتخطيطى

*ص!فبلالخامسالقرنبداية

!،أ!عنعبارةولصميمها،ال!ل!لاد

حولومريندائرةمنلمحطاع

،،فىبينما،المنحنىالطرف

الطرفكاناللاحقةالأزمنة

وكان،المزينهوالمستقيم

للتوجاالمستقلمالطرفطول

سم048أىفدم!6حوالى

الوسطفىجزءأعمقاما

()94رقمشكل،سما85أىفدم!فحوالى

هوالتوجاهذهإرتداءوطريقة

تاركأالأيسرالكتفاعلىمنالأماممنأسفلإلىتنسدلالنهاياتأحدلخعلأن

الأيسرالكتففوقالظهرحولالرداءويمرر،الرقبةمنكريبةالصممتقيمالجانب

الكتفعلىالخلفإلىالآخرالطرفويلقى،الصدروعبرالأيمنالإبطولخت

موضح.هوكماالخلفهنأسفلإلىيتدلىبحيث،الأيسر

تننىبأن،(17)رقمباللوحهكماآخربأسلوبالتوجاهذهترتدىأنيمكن

بحلثالأيسرالكتففوقتوضعنمكثيفةننايامنهاوتصنعتقريباالمنتصفعند

لختويمرالظهرعبريجذبوالباقىالأماممنأسفلإلىالكلىالطولثلتينسدل

الأيسرللذراعولالنسبةالأيسرالكتفعبرثانيةالخلفإلىيلقىثم،الأيمنالذراع

يغطىحتىالظهرعبرالموجودالجزءيفردالنهايةوفىكللةمغطىدائمآكان

الأيمن.والذراعالكتف

شكلعلىفكانتالرومانيةوالإمبراطوريةالجمهوريةفىالكاملةالتوجاأما

سم،055أىقدم2/118حوالىالمستقيمالجزءطولوكان،دائرةهنفطاع

الأوقاتبعضفىتزينوكانتأجزائهاأوسع!ىعمقسم215أىأقداموسبع

05()رقمالشكلفىيظهرالطرازوهذاالمالستقيمالطرفطولعلىزيتىبشريط

فىكمالقاماالرأستغطىبحيثالئوجاأيضأوترتدى،مغطاهغيرالرأسىبيالما

.51()ر!مالشكل
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الرومانىالعصرفىالأزياءطراز

)51(رعشكل)05(رفمشكل

بنائىشكلذاتالكاملةالتوجاإرتداءطريقةيبين52()رقموالشكل

يوضعثم،كثيفهثنايامنهاوتصنعتقريبأالمنتصفعندتثنىبأنوذلكمختلف

(52)ركملشكل

!أ
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القديمةالعصصورفىالأزياءطرز

ينسدلبحيثالأيسرالكتفعلىطولهثلدحوالىعندالتونجامنالمستفيمالجاتلا

ثم،الأيمنالذراعلختويمرالظهرعبريجذبوالباقىالأماممنالأرضعلى

عمقهامنالمسافهنلدحوالىمنولكنطرفهالي!منالباقىالجزءيؤخذ

تجمعثمإضافلتينكسرتينأوكسرههيكةفىالأمامإلىينسدلالجزءهذاويدعى

فىيشبكلمحدحزاملعملالوسطلخطاليمنىالجهةعلىالكسراتبعضوتطوى

علىوتوضعالأماممنالبالمحىكليجمعنممكانهافىتنبتلجعلهاالتيونيكحزام

بحيثالظهرعبرالموجودالجزءويفردالقدمينأسفلإلىليتدلىالأيسرالكتف

طيهيصنعدالريةنصفانحناءهشكلفىالساقطوالجزء،الأيمنالكئفيغطى

أعلىإلىتسحببأنالثنالةهذهتضييقويمكنSinusجيبتسمىكانتثنلهأو

فىمرحلةواخر،وخلافهالمندللفيهايحفظأنيمكنا!ننيةوهذه،الأيسرالكتف

منالأرضعلىمتدلياكانوالذىالتوجاطرفمنجزءيسحبأنهوالإرلداء

الأيسرالجانبعلىلنسدلوالتىالمميزةالصغلرةوالكسراتالثناياليعطىالأمام

الألسر.للكتفوتصعدالوسطلخط

وذلك51()رقمالشكلفىكماآخرشكلاتأخذأدطالممكنمنالتوجاوهذه

فىيحدثكانكماللرأسغطاءليصنعالإضافيةالثنيةأوالجيبيرفعبأت

الأولالقرنحتىالإتساعفىالتوجاأخذتوقد،خاصةالدينلةالإحتفالات

حوليلفشريطاأصبحتحتىفشيكاشيثاالضيقإلىلميلأخذتثمالميلادى

.الرداء

كرداءالموضةمنتخرجالتوجابدأتالميلادبعدالثانىالقرنبدايةوفى

الخامسالقرنوفى،للمناسباتكرداءبقيتولكدهاالرومانيينللمواطنينعادى

.بكثرةتزينوكانتالرومانىالقنصليرتديهاكانالميلادى

وأسلوبواللونوالخامةوالشكلالحجمفىإختلفتالتوجاأنيتضحسبقمما

البنائىا!تصميمعلىتعتمدلموالتىالجماليةالقيمةفىإتفقتأنهاغيرالإرلداء

تئطلبكانتحيثالجسمحولوتشكيلهاإرتدائهاأسلوبعلىأعتمدتمابقدرلها

جماليةوديمةالعامالشكللإعطائهاالجسمعلىبهاوالتدثرلتشكللهافائقةمهارة

إرتدائها.أسلوبعلىواضحأثرالشخصىومهارةلدقةكانحيثلمرلديها

Palluimالباليوم-2

وهـىHimation!الهيماتيونالإغريقيةللعباءالرومانىالإسمهوالالاليوم

المسيحالسيدصورماوكثيرا،الرومانإرتداهاالشكلهريعةأومستطيلةعباءة

بنفسالتيونيكحولولفوهاالعباءههذهالرومانأستعملوفد،العباءةهذهمرلديا

!
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ال!مانى-العصرفىالأزياءطراز

عهدفىالرومانالفلاسفةأستعملهاوقد،الإغريىأستعملهاالتىالطريقه

وأصبح،خارجىكرداءالمسيحيدنوخاصةالدينرجالوكذلكالإمبراطورية

التوجاعناليومىالإستعمالفىالعباءةهذهيفضلونالأياممرعلىالرومان

فمط.الرسميةالمناسباتعلىالتوجاإلممقعماللىاقتصر

الكوفية.إلىأقربوأصبحتوإنكمشتالعباءةهذهتطورتوقد

Paludamentumالبالودامنتم-3

الشكلمستطيلةوهى،الجيشوقوادالضباطإرتداهاحرييةعباءةوهى

.53()رقمشكلقرمزيأدائماولونهاالأيمنالكتفعلىبمشبكوترتدى

(or)رقمشكل

4Paenula-البينولا

تشبهدائريةنصفوهىالعباءةهذهإرتداءفىالنساءمعالرجالإشترك

السميكةالأنسجةمنتصنعكانتفقدولذامستمرالغدرالجوفىوترتدى،الجرس

أغلبفىالعباءةهذهوكانت،الجلدمنأحياناتصنعكانتكما،والخشنة

مفتوحةتترككانتالأولمحاتبعضفىولكنالجهاتجملعمنمقفولةالأحيان

برفعهالقومانمرتديهاعلىيتحتمكانمقفولهتصنعكانتوعندما،الأماممن
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الفديمةالعصورفىالأزياءطرز-

للرأسغطاءبالبلنولاويتصل،الحركةبحريةللأذرعالسمآحبغرضالجانبينمن

.54()رقمشكلبدبوسأعلىمنقفلهايتمالأماممنفتحةبه400+

ىأ!+أ
3----!!-

"-ص-!الآ!يم!لان!لطااأ%ا111ا !-

N

!خ!!**قي
!--رز؟*!*

)54(رقمشكل

الشعر:وتصفيفالرأسأغطية

والشعرقصيرأالشعروكان،بسيطةالرومانعددالشعرلصميماتكانت

عبرقصيرةفرانشةشكلعملمعدائريأأسفلإلىالرأستاجمنيمشطدائماكان

الجبهة.

وفتهمنكثيراالميلادبعدالثانىالقرنفىالرومانىالرجلأعطىوقد

مقلداشعرهلهلصففكانالذىلحلاقهنفسهيتركفكانالإستيقاظعندلزينته

كانهادريانزمنويعدأولابسيطاكاقالذى،الإمبراطورشعرقصفيفامودلل

ويزينه.وجههويطلىنفسهيعطركانكما،للتجعيدبمكواهيصففما

وكانت،لحىذوالرومانكانالميلادفبلالثالثالقرنوحتىالبدايةوفى

خلالالشائعةالعادةأصبحتبعدفيماولكن،الشائعةهىالطولالمتوسطةاللحى

التقليدوحسب،لحىويلبسونالذقونحليقىيكونواأنالإمبراطوريةحكم

وأالتوجاطرفسحببإمكانهموكانالرأسعراهيظهرونالرجالكاقالرومانى

بز!
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الرومانى-العصرفىالأزياءطراز

ذلكومع.الرأسفوقويضعونهاعاصفاأومتقلبالجويكونعفدماالبيفولا

إستعمالفىالرجالبدءفعندماالرأسلأضحطيةتصميماتعدةلعرففكانت

اللذينأما،واسعأوضلقإطارذاتالفلينمنقبعةالرجالإرتدىللرأسأضكطيه

الصجدولالمشمنأوالجلدمنقبعاتيرتدونفكانواالخلاءفىودتهـمأكثريقضون

المضفر.أو

:القدمأردية

الزىفىعنهالإستغناءولايمكنالرومانعندجدامهمالقدمرداءكان

الكاملالحذاءإلىالبسيطالصندىالفمنمتعددةموديلاتهناكفكانلا،الروهانى

الألوانتعددتوأيضا55()رفمالشكلالرجلسمانةإلىيصلالذىالطويل

يم!
!صى

!حصخ!+ح!6!!ا

إص

يصصلر!دمكلخ!

يرجين

)55(رفموالشكل

أرديةهناكفكانت،المختلفةللرتبتبعاالقدماردلةعملفىالمستعملةوالخامات

وكانوغيرهم...والمناصلالشيوخمجلسلأعضاءوايضابالجنودخاصةللأرجل

الخيل.لركوبخاصحذاءمحدد
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القديمةالعصورفىالأزياءطرز

الاومانى.الكصرفىالنساءأؤياءطراز

المنزل:داخلىملابس-أ

Tunic(التيونيك)-ا

علىالمنزلداخلالرومانياتالنساءترتديهقميصعنعبارةالتيونيك

الملاصق.أوالداخلىبالتيونيكوعرف،مباشرةالجسم

أنغيرالرجاللتيونيكممانلوهو،للنساءبالنسبةطويلاالتيونيكوكان

فلللا.يزيدأوالركبةحتىلصلالرجالتيونيك

لكونأكماموجودحالةوفى،اكمامبغيرأوبأكمامإماالتيونيكويفصل

يكونالحالةهذهففىاكمامبدونالتيونيككانإذاأما+،حرفشكلعلىالرداء

تيونيكمنأكنرإرتدىوإذا43()رقمشكلالرجالمثلبسيطمستطيلعنعبارة

أولاأفقيةالرقبهفتحةوكانت،الداخلىبالتيونيكمايسمىهوداخليايرتدىفالذى

اوالأحمراللونهولهالمفضلاللونوكان،مربعةأودائريهتعملصارتثم

البنفنمجى.

وبأكمام،الكاحلينحتىتصلالجمهورىالعصرفىالئيونيكاتوكانت

أواخروفى،العصرهذافىالسائدةالموضةوهىالمعصمينإلىتصلطويلة

يرتدىوكان،طويلذيلوذاتطويلة)التيونيكات(كانتالإمبراطوريةعصر

،الأكتافعلىمشابكأوبأزرارتزينالأحيانأغلبفىكان!كما،أحزمةمعها

الزمنمضىومع،الصوفمنالأمربادىءفى)التيونلكات(صنعتوفد

منيلبسونهاكانوافقدالاغنلاءأما،الكتانأوالقطنمنأيضأتصنعأصبحت

شفافة.خامةمنتصنعكانتالإمبراطوريةعصرأواخروفىالحرير

منالأوسطالجزءفىعريضبشريطمحلىئيونلكالعرو!إرتدتوقد

.الأمام

بهاطويلةأكماموله،المدمينإلىينسدلطويلتيونيكالنساءأرتدثوقد

تالارش!()تيونيكاوشممى56()رفمشكلمتوازينخطوطشكلعلىحياكه

Tunica Talariesيزينوكانالزواجلحفلاتالمألوفهوالرداءهذاوكان

مخئلفة.عروضذاتالارجوانىاللونمنبأشرطة

؟!
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الرومانىالعصرفىالأزياءطراز

كانالرومانىالعصرنهايةوفرب

،بأكمامواحدةقطعةمنمنسوجاالتيونيك

منلصنعوكان،جمالاتزيدهبطريقةومزينا

منيزخرفكانكما،مصبوغالغيرالكتان

طويلةعموديهبأشرطةويزينوالخلفالأمام

والألثمرطةClaviكلافىسمتقصيرةأو

طويلشريطعنعبارةأستخدمتالتى

الذهبأوالقماشمنيصنعذهبىأوأرجوانى

وأالتيونلكلتزيينيستعملثمينةخامةأومن

الدلماسيا.

:Stolaالأستولا-2

الأساسيةالأرديةمنالأستولاتعتبر

المنزلداخلالرومانلةالمرأةإرتدتهاالتى

)56(رغشكل.حزامينأوبحزامالاثدانويثبتالداخلىالتيونيكفوق

حتىيصلطويلرداءعنعبارةوالأستولا

وتتميز(18)رقمولوحة57()رقمشكلبحزامالجسمحولداثماويثبت،الكاحل

بعضفىتظهركما،أكمامبدونأوبأكمامصنعتوقد،الزينةبكنرةالأستولا

لظهركما،فوقهايظهروالحزام،الأردافالىلصلكبيرةعلويةبثنيهالأحيان

تماماتفصلوالأستولاالوسطخطتتعدىلاتكادوهىأخرىأحياناالعلويةالثنيه

ذاتالأستولاأنهوبينهماالوحيدوالإختلاف،بدونهاأوبأكمامأماالتلونيكمثل

الداخلىالتيونيككانإذاخاصة،العضدتغطىكانت(المتسعةأو)الضيقةالأكمام

!.أكمامبددن

الذهبىبالشريطمزينةللشرفكعلامةخاصةأسلولاالنساءإرتدتوفد

واللرتربالذلىءمرصعقرمزىطرفللأستولايوضعكانوأحيانا،الذللعند

الأكماكم.أطرافوعلىالرقبةفتحةأسفلوذلكومطرز

الزىعنعبارةوهىالحريرأوالصوفأوالتيلمنعادةتصنعوالأستولا

مسافاتعلىتنبتأوالعلياحافتهالخاكوأكمامها،الاغريقىالدورىأوالأيونى

،الذراعطولعلى

!!
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الفديمةالعصورفىالأزياءطرز

:Dalmaticaسيهالدلما3-

اسمأطلقالميلادىالثانىالقرنفى

الواسعةالأكمامذىالتيونيكعلى)دلماسط(

ا!011األل!يهبمهدهتكررتولمحدبأشوطةأطرافهاالمزينة

.*ال!أ.!إ!560()رقمشكللقسهالتيونيكعلىالأشرطة

11أ!يضاآسياعنالزىهذاالرومانأخذ

11لا1لا11فرونعدةسائداوظلام09سنهالصغرى

11!ء!1)ا/لتميزالزىهذاوكان.وذكرناسبقكما

"4-":!/لمف--أصيصلعوكانالوالممعالىالطويلالىبالكمان

إا).إ//إإااإ/بر!م؟

لمكماالطبيعىبلونهوالحريرالقطناوالتيل

..ء""!أ،الابيضالدلماسىالصوفمنتصلعكانت

الم!ص"يأ!ألللقماشالطبيعىاللونهوالمحبباللونوكان

ءط.01؟!ول،والرجالالنساءواستعملته،منهالمصنوعة

الطولفىيختلفللنساءبالنسبةكانولكنه

)57(رقمشكلإلىيصلنوعاكصيرأحدهماطرازينبين

.الأرضإلىطويلوالآخرالقدماعلى

منيصنعالزىهذاوكانالضلقينالكمينذىالتيونيكفو!يلبسنهالنساءوكات

إبتداءالإبرةبأشغالتطرزكلافىتسمىالأماممنبشرائطويزينمختلفةألوان

.المللادىالنالثالقرنمن

ىذالعادىالتيونيكتفصيلطريقةعنلاتختلفالدلماسيهتفصيلوطريمة

متسعةتكونأيضاوالأكمام،التيونلكعنأكثربإتساعتقصأنهاإلا،الأكمام

القرنينفىحزاممعهايستخدمولمالقاربتشبهكانتالرقبهوفتحة،وطويلة

ذلك.بعدالحزامأستخدمقدولكنوالثالثالثانى

فىأناقةأكنرشكلاالدلماسيهزىأخذومابعدهالميلادىالرايعالقرنومن

وأتخذتالمربعشكلهاأكمامهوفقدت،الذيلنحوفشيثاشيكاإتساعهوتزايدلفصيله

أوا!طبيعىالوسطبخطيحيطحزامالزىإلىأضدفكماتفصيلهاعندمائلاشكلأ

أوضاعثلانةفىالزىلهذاالعامالشكلئبينوهى58()رقمشكلقليلافوقه

وتفصيله.لشكيلهكيفيةلناتظهرمخثلفة

بر!
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الرومانىالعصرفىالأزياءطراز

)58(رقمشكل

بالإضافةالدلماسيهأووالأستولاالطويلالتيونيكمنالمكونالزىوهذا

الئالثالقرننهايةحتىالأورييةللمرأةالأساسىالزىهوظل)الطرحه(للخمار

قرون.لعدةذلكبعدالشرقيهللمرأةزيأاستمركما،الميلادىعشر

:ت()العبا،1اخارجيةالأردية-ب

والحجمالاسمفىاختلفتوإن،الرومانياتللنساءالخارجيةالأردلةتنوعت

منخروجهاعندالسيدةترتدلهاعباءةكونهاعنتخرجلملكنهاالتفصيلوطريقة

.المنزل

الرجاللرتديهاكانالتىالعباءةالمرأةإرتدتالرومانىالعصرأوائلفى

فىمنهارغبه)التوجا(إرتداءعنالرومانيةالمرأةتخلتوعندما،)التوجا(و!ى

كما،اليونانى)الهلماتيون(تشبهوهى)البالا(إرتدتبهاخاصةبعباءةالإستقلال

التى)البينولا(مئلالأخرىالعباءاتبعضإرتداءفىالرجلمعإشتركت

.مستقرةالغيرالأجواءفىأستخدمت

:!))ء!البالا-ا

وأعباءهوالبالا،وحجمهاإرتدائهالطريقةتبعامتعددةأشكالاالالالااخذت

وفى،الشكلمستطيلةوهى،المدزلطمنالخروجعند)الاستولا(فوقيلبسشال

زاهيه،بألوانملونةوهى،الخفيفالصوفمنوتصنع،مريعةالأحيانبعض

كغطاءالرأسفوقتلقىوايضا.)الهيمائيون(إرئداءطريفةتشبهإرئدائهاوطريفة

فماشمنعادةلصنعوكانتاليسارجهةالصدرعلىتثبتكانتأنهاغير-له

!ا
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الفديمةالعصورفىالأزياءطرز

.الميلادىالثالثالقرنحتىسائداإستعمالفاظلوفدالصوف

كالآلى:)البالا(إرئداءوطريقة

للعباءةيسمحبحيثالجسمعلىتدنر

إلىالأيسرالكتفعلىالأماممنتتدلىأن

الجانبإلىالظهرحوللقررثمالقدمين

الصدرعبرنم،الأيمنالذراعأسفلالألمن

الكتفعلىللخلفالأخلرطرفهاويلقى

الأيسرالذراععلىيحريةيلقىأو،الأيسر

منكلإرتداءلطريفةمماثلهبذلكوهى

لإرتداءالطرقوأبسطاليونانى)الهيماتيون(

)رفمواللوحة51(رقم)شكل.)التوجا(

18).

لطريقةالأخرىالأشكالتختلفولم

إلا،السابقالشكلهذاعنكنيراالبالاإرتداء

)95(رقم5لالتىالبسيطةالإختلافاتبعضوجودفى

الإختلافاتومن،للبالاالعامالشكلمنتغير

عدةلوضح06()رقموالشكل.للرأسكغطاءإستعمالهاهىلإرتدائهاالهامة

بالبالا.للتدثر!ق

)06(رقمشكل

إ!
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الرومانىالعصرفىالأزياءطراز

:2Poenula-البيفولا

وهىالسفرعندوالبرودةللمطرواقىكرداءالعباءةهذهالنطساءإرت!ت

وصفها.سبقوالتىبالرجالالخاصةلنلكتمامأممانلة

الشعر:تصفيف

لفرقالتىهىالبدالةفىالشعرتصفيففىللنساءالمفضلةالطريقةكانت

ألضاويجمعفيهايضفرأوالرقبةخلفأعلىويجمع،الرأسوسطفىالشعرفيها

بالشعرالأذنينتغطىلقوجاتمعالشعوفيهلفرقالذىوالموديل،الخلفمن

.الرأستاجحولالملفوفأوالمضفر

العظمةاظهارفىحباتعقيداأكثربأشكالبعدفيماالنساءشعرظهروقد

وتنبيت)الفورمات(لعملللشعربمصففالرومانيةالمراةأستعانتوقدوالترف

القصير،الشعرطرفلتخفىكقبعةالرأسحولالمستعاروالشعرالضفائر

مؤخرةمنالشعرضفائرفيهايجمعكانفقدالنساءلشعرالشاثعالموديلأما

محيطايكونبحيثيصففوأحيانا،مخروطىشكلفىالرأسأعلىإلىالرأس

لبعضها.ملاصقةمموجهأومجعدةبخصلاتللوجه

:الرأسأغطية

المشغولهوالأكاليلالتيجانرووسهنعلىلضعنالرومانياتالنساءكانت

الزهورمنأكاليلللبسنفكنالصغيراتأما،والعقلقوالزمردوالياقوتبالجواهر

الطرحهيلبسنوكن،المطرزالشبكأووالجواهربالآلىءالمزينالذهبىوالشبك

كغطاءالعباءةأحيانايستعملنكنكما،كبيرةأوبسيطةأوصغلرةكانتسواء

.للرأس

المستخدمة:الخامات

السمكدرجةفىأفلوالصوفيةالكتاندةالأفمشةمنأنواعاالرومانإستخدم

الحديثةنواعلا6لإستخدامهمبالإضافةاليونانلةالملابسفىالمستخدمةتلكمن

والحريرية.القطنيةالأنسجةمن

وقد،المللادقبلالثانىالقرنفىرومافىالقطنيةالأقمشةظهرتوقد

منالعائدةالجلوشأدخلتهحيثالوقتذلكفىايضاالرومانعندالحريرعرف

إشتهرتحيثالأنسجةصناعةفىمصرعلىالرومانإعتمدوقدللشرقغزوها

)-!
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الفديمةالعصورفىالأزياءطرز

.انعصورأقدممنذالصناعةبهذه

فإشئركأزيائهممنالمختلفةللنوعلاتمئنوعهخاماتالرومانإستخدموقد

هنأنواععدةإستخدمتوأيضا،رداءمنأكثرفىالخامةمنالواحدالنوع

صنع!بعدوفيما،)للاسئولا(إستخدممثلافالصوفالواحدللرداءالخاما!

وأالكتانأوالصوفمنفتصنع)التيونيك(أما،الكئانأوالحريرمن)الاستولا(

منصنعتوالدلماسيه،الناعمالكتانمنصنعالداخلىو)التيونيك(،الحرير

أيضاإستخدموفدالعباءاتومعظمللتوجاالصوفأيضاإستخدموقد.الصوف

.الأحيانبعضفىالعباءاتلبعضالكتان

والتطريز،والغزلالنسجفنفىهامادوراالرومانيةالمرأةلمهارةكانوكد

سواءالأعمالهذهبمنلتمومأنالفخروكان،المفضلههوايتهاالفنهذاكانحيد

البالا.7أوالخماراوالتلونيكعلىتطريزأورسم

خلالولكنأبيضلونذاتالأولىالأيامفىكانتالرومانيةوالأردية

منأو،اللونالارجوانيةالتيونيكاتوالنساءالرجالمنكلإرتدىالإمبراطورية

اللونهنلالدنياللطبقاتمخصصةفكانتالقالقةالألوانأما،الفاتحالبنفسجى

.والعباءاتالتيونيكاتفىإستخدمتالتىوالرصاصىالأسودواللونالبنى

منأكثرالعاجىواللونهووضضلوهالأبيضاللونالرومانأحبوفد

شريطلهاوكان،اللونعاجيةأوبيضاءالغالبفىكانتوالئوجا،اليونانيين

وأمعنىلهاللئوجاأخرىألوانهناكوكان!،حافئهاعلىعريضاأرجوانيا

يرتديها.منرتبةعلىيدلمميزلونلهالئوجاطرفكانحثإصطلاح

الغامقالأحمراللونالنساءاستخدمتفقدالنسائىللرداءالألوانتعددتوفد

وكانوالغامقوالفاتحوالأزرقوالاخضروالبنفسجىوالأصفروالنارىوالفرمزى

اللونترتدىفكانتالعروسأما،السيدهطبفةعلوعلىيدلالأرجوانىاللون

والأحمر.الأبيضى

الأسوداللونذاتالأرديةالحدادحالاتفىالرومانيةالمرأةارتدتوقد

بسيطة.بطريقةشعرهنمشطنكما،الزينةعنوتخلين

علىنوعكلمنوالتطريزوالفرانشاتالمزركشةالأشرطهإستخدامكثروقد

وا!خدم!،الملكررةالوحداتإلمحمتخدمواوقد،النساءنرتدلهااللىالملابس
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ال!مانىالعصرفىالأزباءطراز

نأإماوهىالأدميةالأشكالوأحياناحيواناتأوزهورعلىتحتوىالتىالأشكال

ضمنوإستخدموا.فقطكنارلعمكلعلىتكونأومتكررةوحداتلثمكلعلىتنفذ

والرومانية.اليونانيةالأساطيرموضوعاتزخارفهم

:ا!قدمأردية

الأحمرالألوانيفضلنالنساءوكانتالرجالأ!ذيةتشبهالنساءأحذلةكانت

بالجواهر.الأحيانبعضفىتحلىالأحد!يةوكانتوالأبيضوالأصفروالأخضر

%!!
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الرابعالفصل

الأؤياءطراز

البؤينطبمالعمعوفى
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البيزنطى-العصرفىالأزياءطراز

مفدمة:

الطرزأنيتضحالعصورعبرالملابسلتطورالتاريخلةالدراساتمن

بدايةفورمعالمهالتحددولم،فجأةتظهرلمالعصورمختلفميزتالتىالمختلفة

السابقةالطرزمنفيهاتأخذانتقاليةبمرحلةتمرأنلهابدفلا،منهاعصرأى

.الجديدةالمتميزةبشخصيتهالصنعهحديثاطوازامنهوتستحدث

الاتى:فىنوجزهاانيمكنفتراتبثلاثالبيزنطيةالأزياءمرتوقد

منالفترةوتشمل،الأولىالإزدهارفترةنمالإنتقاليةالفترةفىالأزياء-

إعتبرالذى(جوستنيان)عصرالميلادىالسادسالقرنإلىالثال!القرن

البيزنطية.للأزياءالأولىالإزدهارفترة

وأوائلالميلادىوالثامنالسابعالقرنوتشملالركودفترةالفترةهذهيلى-

.المللادىاللاسع

القرنمنتصفمنتبدأوالتىالثانيةالإزدهارفترةوهىالثالثةالفترةأما-

إلىأيضاإمئدتكما،المللادىعشرالثالثالقرنوحتىتقريبأاللاسع

1453عامالأتراكأيدىعلىسفطتالتىالبيزنطيةالدولةنهالة

ميلاديه.

البيزنطية:للأزياءالعامةالسمات

خلالالبيزنطىالطرازإلىالرومانىالطرازمنالتدريجىالتحولإستمر

البلزنطىالطرازظهرحلث،الميلادىالسادسحتىالثالثالقرنمنالفترة

تتسمأزياءإلىالبسيطهالرومانيةالأزياءلخولتإذ،السادسالقرنفىواضحا

الذهبيةالخيوطإدخالمعالحريريهالمنسوجاتعلىوتعتمد،والفخامةبالعظمة

البلزنطيةالأزياءأعطىمما،الكريمةبالأحجارالزىوتطعيم،النسيجفى

.الإننناءعدمخاصلة

أنواعفىوتغيراتاختلافاتأنتجتفدللتطورالطبيعيةالئغيراتهذه

الألوانمكانهاحلفدالرومانيةالملاب!ل!فىالمعهودةالبساطةفإن،الملابس

كانتكما،الشرقوجواهرالمزركشة)الفرنشات(والأهدابوالشرافات،المبهجة

معكليةالبشرىالجسمإخفاءهىالبيزنطىالعصرملابسفىالواضحةالسمة
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القديمةالعصورفىالأزياءطرز

ليسولكنومضبوطة(للحركة)معوقةصلبةكانتفالملابس،بالغموضاحاطته

بالكامل.الجسمتلفوجملعهاشفافةوغيرضكامضةوكانت،الجسمعلىبإحكام

طرازفإن،البيزنطىالعصرفىالأزياءزخارفوفخامهعظمةورغم

+صرفلمجثم!هال!!الل!سد!مظ!رهعلىمحافظاظل)التدونيك(القمدص

مناسبد!امعالإتساعأوالطولفىفقطالتغللروكان،البسيطةتفصيلهوطريقة

لللاريخسنةالألفخلالالشائعالرداءكاقوهذا،الأكماممعوإنسجامها

المبيض.غلرالثفيلوالكتانالطبيعىالصوفمنتصنعوكانت.البيزنطى

متوسطةوكانتالجسمأجزاءجملعتغطىبطريقةتقصالملابسوكانت

وأصبحت،بالتدريجطولاإزدادتكما،ئتاياأوطياتلالعملبحيثالإتساع

والنساءالرجالمعظمكانكما.اليدرسغحتىوطالتضرورياجزءاالأكمام

.)كلافى(بالشرائطملابسهميزينون

التشابهلبدوحل!والنساءالرجالملابسبينالتفرقهالصعبمنوكان

.والنساءالرجالاءأزيفىالواضحةوالفخامة
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الب!زنطىالعصرفىالأزياءطراز

البيزنطيالعصرفيالرجالأزياءطراز

للإزدهارالأولوالعصرالإنئقاليةالفترةلمحىالرجالملابس:أولأ

السادسإلىالثالثالقرنمنإمتدتإنتقاليةبقنرةالبيزنطيةالأزياءمرت

الطرازإلىالرومانىالطرازمنالأزياءفىتدريجىتحولفترةوإعتبرتالمللادى

بينالفجوةتصلحلدللأزياءالإنتقاليةالفل!رةعليهاأطلىوالتى،البيزنطى

والبيزنطية.الرومانيةالأزياء

القرنفىظهرتالتىالأزياءهىالفئرةهذهخلالاللطورثمرةوكانت

عنتخلىأنبعدمعالمهيتضحالبيزنطىالطرازبدأحيث،الميلادىالسادس

الرومانى.الأسلوببساطه

:الراسمنترثدىالتىالملابس)أ(

الكلوبيوم(-الدلماسيه)التيونيك()القميص

وو)الدلماسيه()التيوليك(منكلالعامالشكلفىكثيرايختلفلم

ولهالرأسمن+يرتدىحرفيشبهبسيطقميصعنعبارةكونهافى)الكلوليوم(

،الأكماموإتساعطولفىلنحصرمنهمكلمعالميحددالذىوالإختلاف،أكمام

.الأحيانبعضفىنفسهالزىوإتساعطولفىوأيضا

يصلكان:)التلونيك(للمميصفالبنسبة

أكماملهوكانت،الرابعالقرنفىالركبةإلىطوله

منيصنعوكان،اللدمعصمإلىتصلضيقةطويله

الطبيعىالوسطخطأسفلويحزم،المنقوشالحرير

العباءةفوفهويرتدىتالارش!()بالتيونيكاعرفوقد

القرنينوفى61()رقموشكل11()رفملوحة

أسفلإلىطولهوصلالميلادىوالسادسالخامس

بأشكاليزينوكانالساقمنتصفعندأوالركبة

مسئطيلةأودالريةأومريعةمطرزةبجاماتمتنوعة

)كنار(حاشيةتوجدكما،بالجواهرتزينوفدالشكل

(61)رقم5لجديدطرازظهروقد،والرقبةوالأكمامالذيلعند

!أ

http://al-maktabeh.com



القدلمةالعصورفىالأزياءطرز

الوغمطفوقينتهىالذى7Angustus*احأ3الضلقالشريظوهوالأشرطةمن

الحقبة.هذهفىكالوفااصبح)هوز(الطويلالجوربانكما،بقليل

رداءالفترةهذهفىالقومعليهعندشاعوقد

6!إلىطولهويصل،الواسع)الكلوليوم(عليهأطلق

/،.63-\،)كلافى(بالأشرطةمحلىوهوالقدمكاحلأوالركبة

ااأ/0//ا11)رقمشكل)بالباليوم(بالعباءهيتشحونكانواوفولمحه

111-صص!11فيهاتظهروالقديسينالرسلصوروجميع،62(

!"ا/ا%ألمحوقعادةيلبسالذىو)الباليوم(الواسع)الكلوليوم(

ا"-//11،الضيقةالطويلةا!كمامذىتالارش!()التيونيكا

)!ص/"االعلماءيرتديهالذىالؤىيعتبرالأزياءمنالنمطوهذا

أ!..والفلاسفة

أننطاسيوسللقنصلوهى02()رفمواللوحة

Anastasiusونرى،مللاديةه17سنةإلىوترجع

والمحلاةالطويلةالأكمامذىتالارش!()التيونيكافيها

)62(رغشكللخلىكما،عريضزخرفىبشريطالرسغعند

زخرفى،شريطأيضا()التلونيكنهايةويحلى،ممائلبشريطالرقبةحرده

إلىالكتفمنيمتدان)كلافى(طويلينرأسيينشريطينوجودإلىبالإضافة

8/7إلىيصلوالذى)الكلوليوم(يرتدى)التيونيك(هذاوفوق،()التيونلكنهاية

محلىوهو،المرفقينإلىيصلبحيثكافبإتساعفصوفد()التيونيك

سطحه.جملعتغطىالتىبالزخارف

وكانت)كلافى(الرأسيةبالأشرطةتزينكانتففد)للدلماسيه(بالنسبةأما

.21()رعلوحة.أكمامهابإتساعتتميز

إرتداهاالتىالملابسفىالبيزنطيهالملابسولهاءعظمةولظهر

مرتدياالإمبراطوريظهرحيث21()رفماللوحةفى()جوستنيانالإمبراطور

منمصنوعوهوطويلةأكمامولهالركبتينإلىطولهويصلتالارش!()التيونيكا

كئفهعلىدائرةمنهاتظهرالذهبمنبزخارفومطرزأالملونالأبيضالحرير

أعلىإلىالثوبنهايةمنيمتدأيضاالأيمنالجانبفىشريطويوجد،الأيمن

حزاميرتدىكما،بقليلالحزامأسفلإلىتصلضيقةدائرةشكلعلىوينتهى
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البيزنطى-العصرفىالأزياءطراز

الطبيعى.الوسطخطأسفلاللونأحمر

ويرتدى،مستديرهفهىالرقبةفتحةأما،مستقيمايقصالتيوندكوهذا

منيكونأنالمحتملمناللونأرجوانى)هوز(ضيقاطويلاجورياالإمبراطور

باللؤلؤ.مزيناللونأحمرمقفلوحذاء،الحرير

فقد،ثراءاأقلملابسلرتدونفكانواباللوحةوالنبلاءالبلاطرجالأما

كانواكماطويلهأكمامولها،أيضاللركبهيصلبطول()التيونيكاتيرلدونكانوا

الشكلهريعةجامهالذراعأعلىويزين.الوسطأسفليوضعبحزاميتمنطقون

برتبةعلاقهلهاالجامةهذهأنالمرجحومنهندسيةزخارفبهمعينبداخلها

يرتديها.من

حولمزينوهوالإمبراطوربحراس(الخاص)التيونيكباللوحةيتضحكما

تبينبالجواهرمرصعطوقمنلالرقبةحول)كول(بنيقهعليهويرتدىالرقبة

بالجوافر.المزخرفالوافىالئرسويمسكرتبده

الشكلعنلائخرجولكنهابسيطةملابسئلبسكانتالبلاطدائرةوخارج

.العام

الخارجيةالأردية)ب(

:البينولا(-البالودامنئم-الئوجا)

التوجا:-ا

هذاأنإلاأساسىخارجىكزى)التوجا(إرتدواقدالرومانأنالرغمعلى

بدايةفىرسمىكزىضلقةحدودفىأصبححتىبالئدريجإستعمالهقلقدالزى

البيزنطى.العصر

وأسماءأشكالافإتخذتالبيزنطىالعصرفى)التوجا(أشكالتعددتوقد

توضحهالميلادىالرابعالفرنخلالسائداكانالذىإرتدائهاوأسلوب،مختلفة

الأيسرالكتفعلىمنالاماممنتنسدلبحلثئوضعفنراها22()رفماللوحة

الذراعوتحتالخلفعبرلخملنمالعلوىالتيونيكنهايةلقربتتدلىبحيث

تنبتوقدالخلفإلىبالصدرمارة.الأيسرالكتففوقثانيةوتجلب،الأيمن

تحتنانيةفيمرالمتبقىالجزءيجلبنم،الايمنالكئفعلىتريطأوبدبوس

.اليسرىاليدمعصمفوقواخلراالجسممنتصفوعبر،الأيمنالذراع
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--القديمةالعصورفىالأزياءطرز

،-،وأوائلالميلادىالخامسالقرنأواخروفى

فىجديدأسلوبظهرالميلادىالسادسالقرن

مع)اللوجا(ثنىأسلوبوهو)الدوجا(إسلعمال

جعلهاممانسيجهافىالزخرفيهالعناصرإضافة

تشابههناكانمنالرغموعلى،بالفخامةتتملز

سائدةكانتالتىالإرتداءطريقةفىماحدإلى

إلا،العامالشكلفىالميلادىالرابعالقرنفى

......-ه!ننسدلأنهاحيثبهاالتدثربدايهفىنخنلفأنها

جرجمع،الألسرالجانبمنبدلاالأيمنالجانبمن

لبم-/بةننيهوذاتوضلفةطويلةبأنهاالنوجاللكوننمبز

3لا."!أثنىأسلوبيوضح25()رقملوحة.جزئية

أ1!ا.بختابالزخارفغنيةوهى،الطرازهذافى)اللوجا(

ف!441ااإ؟إوالتىالاخيرةالطيةفىفقطثنياتهاوترخى

يوضح63()رقموالشكلالأمامبعرضتظهر

اللوجا.هذهتفصيلطريمة

بحيثطولياتننىالتوجاهذهولإرتداء

04لاىالكتفعلىوتوضعتقريباقدمبعرضتصبح

)63(رقمشكلفوكهماوتقريباالكاحلينإلىتتدلىبحيثالأيمن

،مباشرة

يوخذالمتبقىوالجزء

الخلفعبربحريه

بشكلهناكويعلق

ويمرفوقمنحنى

وذلك،الايسرالكتف

لخت،الصدرعبر

ثم،الأيمنالذراع

ويعفدالخلفحول

الئتيةفوقبإرتخاء

التىالمفكوكةالمعلقة

منحنى،شكلتأخذ

)64(رخشكليوضح64()رقمشكل

!
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البيزنطى-العصرفىالأزياءطراز

فوقبإرتخاءثنياتهاوتمسكالأردافمستوىعندثانيةللأماميسحبثمذلك

.إتساعلإعطاءتفردبأنيسمحالعقدةعملولعد،الأيسرالذراع

طويلاشكلهافكانإتساعاأقلالتوجاأصبحتالميلادىالسادسالقرنويعد

تاركهإختفتأنإلىالأمامعبرننيةآخرحلىشريطإلىتثنىوظلت،فدط

أكثر.أوثولينفوقالرقبةحوليلفمزخرفأشريطامحلها

البالودامنتم:-2

وهى،البلزنطىالعصرفىالرجالإستخدمهاالتىالهامةالعباءاتمن

حلتوقد،اليونانى)الكلامس!(-*منممتبسة

كرداءالميلادىالخاص!القرنفىالتوجامحل

الألوانوكانت،المالكةللأسرةخارجى

مكانةأوطبقةعلىدلالةتعطىوالزخارف

يرتديهاالذىهوفقطوالامبراطور،الشخص

تأخذالعباءههذهوكانت،الأرجوانىباللون

وتثبتدائرةمنقطاعأودائرىنصفشكل

مسئطيلةبقطعةوتزين،الألمنالكتففولى

كانتوالميناالذهبيةبالزخارفغنيةالشكل

الطرفمنتصفعندوتوجد)لابليون(تسمى

منيتدلىالذىللبالودامنتمالمفتوحالمستقيم

)رقمشكلالخلفمنيتدلىالذىوأيضأالأمام

)65(شكل.65(

فىالعباءةبهذهالتدئرلأسلوبالأولالطرازنعتبر(11)رقمواللوحة

الكتفعلىالمعدنمنمشبكأوبدبوستثبتوهىالبيزنطيةالإمبراطورية

مصنوعةوهىصفوففىتتكرردوائرشكلعلىبزخارفمطرزةوهىالألمن

والقوادالعاليةالدرجاتذووالموظفونالبلاطرجالإرتداهاوكد،الحريرمن

الذىالأساسىوالتغييرالشكلبنفسالبيزنطىالعصرخلالإسلمرتوقدالحربيين

الكابيشبهوهو،والعظمةالعريبينيجمعبأنهويتميزاليونانيونإرتداهمعطفأالكلاميس*

بكسرالأيسرومغطينعارياالأيمننصفهمتاركينأجسامهمعليالرياضيونيرتديهالذي

مستطيلأ.شكلاتأخذوكانت.منمقه

!
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القديمةالعصورفىالأزياءطرز

.)بالتابليون(الخاصوالؤضعالشكلفىكانحدث

العباءةهذهيرتدى،إجوستنيانالإمبراطورنرى21()رقماللوحةفى

يشبهبشكللظهركبيرلؤلؤبهمعلىفخمبمشبكومثبئةدائريةنصفاوهى

مربعوهو)بالتابليون(وتزين،حمراءأجزاءمنهااللونأرجوانيةوهىالدموع

بالجواهر.ومطعمالذهبيخيوطومطرزالشكل

وهمجوستنيانيمينالواففلنالبلاطرجالألضااللوحةهذهفىيظهركما

يدلطالعباءةيزينالذى)التابليون(وهذا.()بالتابليونالمزينةالعباءةهذهيرتدون

منواحدةطبقةإلىينتمونالعباءةهذهبمثلالمتدثرينالرجالمجموعةأنعلى

.البلاط

البينولا:3-

فىأستعملتالتىالجرستشبهالتىدائريةالنصفالعباءةلبسإستمر

دائريةأصبحتالبيزنطىالعصروفى)البينولا(بإسموالمعروفةالرومانىالعصر

)البينولا(توضح61()رقموالشكل،للرأسفتحهولهامقفلةالشكلبيضاويةاو

.للرأسغطاءولهاالغنمراعىيرتديهاالتى

لأهمالأصلواصبحتChasuble)شاذولل(العباءةهذهسميتولمحد

يقفالذىالأساقفةرئيسيرتديها21()رقماللوحةفىونراهاالكهتوتلةالملابس

.()جوستنيانالإمبراطوريسارعلى

الكهنة:رئيسزى

أكمامذى)تيونيكا(يرتدىالأساقفةرئيسنرى21()رقماللوحةفى

الأكمامبوضوحفيهانرىحيث)الدلماسيه(وفوقهالمعصمإلىتصلضيقهطويلة

شريطانالأكمامعلىأيضايوجدكما،بالأشرطةوالمزينة،الطويلةالواسعة

نرىهذاوفوق)الشاذولل(العباءةوفوفها)الدلماسيه(لونيخالفبلونرفيعان

الكنسى.)الباليوم(أكتافهفق

الكهنة:ز!

يسارعلىيقفانمتمانلينزيهماكاهناننرىأيضا21()رفماللوحةفى

بالاشرطةوالمزينةالأكمامالواسعة)الدلماسيه(يرتديانالأساقفةرئيس

.)كلافى!
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الب!زنطىالعصرفىالأزياءطراز

الناسعإلىالسابعالقرنمنالفترةفىالر!جالملابس:ثانيا

:الميلادى

الففلةالأعمالندرةمنالرغموعلىالفنيةالاعمالمنخلتقدالفترةهذه

بقيتالتىاللوحاتمنالبيزنطيةللأزياءا!فيفةاللغطوال!ننبينأنيمكنأنهإلا

الفترةفىعليهماهىعلىإستمرتالرجالملابسأننلبدنحدثالفترةهذهعن

.والعباءاتالرأسمنتلبسالتىللملابسبالنسبةالسابقة

:الرأسمنترئدىالتىالملابس-أ

:الدلماسيه(-)التونيك

كالفترةالطويلةالأكمامذات)التيونيكات(القمصانيرلدونالرجالظل

اللوحةالقدمكاحلالىوصلبحدثالأحدانبعضفىطولهإزديادمعالسابقة

فوقالرجالإرتدىكما،والذراعالكتفعلىبشريطومزينة23()رقم

أحزمة.)التلونيك(

التىالاشرطةوجودمعالواسعةالأكمامذات)الدلماسيه(إرتداءإستمركما

تزينها.

:()العباءاتالخارجيةالأرديةب-

للكهنةبالنسبةو)الشاذولل(للرجالبالنسبة)البالودامنتم(إرتداءإستمر

فىكثيرا)البالودامنتم(وتتشابه)البينولا(وكذلك،نهافيا)التوجا(إستخدامولطل

كنارلهاأضلفأنهغيرالسابقةالفترةفىمنهايرتدىكانلماوتصميمهاشكلها

هوكماإستمر)التابليون(ولكن،الجهاتجميعمنأطرافهـاعلىرفيعاللونذهبى

.23(رقم)اللوحةتغييرأىدون

الئانيه:الإزدهارفئرةفىا!رجالملابس:ثالثا

،الميلادىعشرالنالثحتىالئاسعالقرنمنإمتدتالتىالفلرةوهى

تلكفىالأزياءإزدهرتوقد.الغروبرحلةذلكبعدالإمبراطوريةبدأتحيث

علىالبيزنطيةالإمبراطوريةسقوطحنىإستمرتمميزةبطرزوإتسمتالفترة

.الميلادىص!شرالخامسالقرنمثتصففىالأئراكأيدى

كانتفالألوان،وأضكنىأجملالبيزنطيةالملابسأصبحتالوقتولمرور

كانتالحريريةوالأقمشة،والبنفسجيهالحمراءالألوانبإستخداموقويةعميقة

!!
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القديمةالعصورفىالأزياءطرز

منطويلةفطعةإليهأضيفالإمبراطورىوالزى،والا*لىءبالجواهرمطعمة

وطرفهالجسمحولمريوطوشاحمثل،والجواهرالذهبىيالتطريزمزينةالقماش

الطرازهوالوشاحهذاوكان،(Lorum)اللورمباسمعرفبحريةيدلىأويعلى

.والنساءالرجالمنلكلالفلرةلهذهالمملز

الرألر:منترتدىالتىالملابس-أ

الدلماسيه:-()التيونيكالقميص

لمأنهامنالرغمعلى،والفخامةبالعظمهالفترةهذهفىالملابسلقيزت

ولم،قبلمنالمعروفةالبسيطةالتفصيلطريقةعنتفصيلهاطريقةفىتختلف

السابقةالفلرةعنالفترةهذهفىلميزهاوكان،معالمهامنيغلرتطوربهايحد!

)الكلافى(الأشرطةمنكلأماكنوإخللاف)للتيونيكات(الكاملةالزخرفة

وهوالكبيرةالأكوالوظهور،)السجمنتا(والجامات

هذهفىإليهالإشارةلستحقالذىالتغليرمانعتبره

.الفثره

توضح(77)رفموالشكل24(أرقماللوحة

يرتدىارومانس"للإمبراطورالبلاطملابل!

إلىتصلمحبكةطويلةأكمامذىداخللا)تيونيكا(

كلافى()أشرطةبها()دلماسيهونوع،الرسغ

حيث.بالجواهرمطرزة)سجمنتا(وجامات

أعلىفىوأخرىالكمأعلىفىواحدةظهرت

الجانبين،كلافىلوجدالذىالرأ!مىالشريط

تزخرفالتى)الكنار(الحاشيةمنيخرجوالذى

هيثةعلىالزخارفهذهولبدو،النوبنهاية

مريعكلولداخل،الجواهرمنمتتاليةمربعات

مبطنه)الدلماسيه(أنيظهركما،كبيرةجوهره

الداخل.من

)66(رقمشكلالايخلاءفىحدثتطورمنمانلحظهوأهم

نسيجمنصناعتهاإلىإتجهفقد)الدلماسله(تطورهوالفترةهذهفىالبيزنطية

وإختفاء،والجواهرالذهبمنبخيوطزخرفتههعالحريرمنيكونقدرقل!
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البدزنطى-العصرفىالأزياءطراز

وصغر(فىلكلاا)شرطة!لأا

لا!ووجود،نهـامكاوتغيلرلسجمنتا(ا)

أعلىوحتىأسفلمنالأماممنخمق

العصرهذافىوأصبحت،الركبتين

لرح5هذهإليهاأضيفبعدمارسملازيا

الأزياءمنجعلتهااللىالزخارف

إستبدلتفقدالكمأما،الفخمة

اعلىوضعبشريط)السجمنتما(

)67(رقم3ل26(،02)رقملوحة.الذراع

.67()رفموالشكل

توضح68()رقموالشكل

!"بم؟!.أواخرف!الامبراطوريةالملابس

-والرداء،المللادىعشرالنالثالفرن

طويلهبأكمام)تيونيك(يرتديهالذى

:....أكمامذاتطويلةو)دلماسيه(ضيقة

في."طولىشقولهاالذراع8/7إلىتصل

ةكايالمصنوعالنسيجأنويبدو،الأماممن

،كا+مزينةوهى،سملكا)الدلماسيه(منه

ء!حاشيةمنكلفىبالجواهرومطعمه

في8ةالفتحةوحولوالذيلو)السجمنتا(الكم

؟!لتشملالزخرفةإمتدتوفد،الطولية

؟!"حيثا)الدلماسيه(منالسفلىالجزء

!::::.كلتصلدائرتينيشبهبشكللنتهى

.".-،.!.توضعكما،تقريباالركبةإلىمنهما

وليسالكوعمنطقةعند)سجمنتا(

الكمنهايةأنكما،الذراعاعلى

)68(رغشكلمطرزةرفيعة)كنار(بحاشيةمزينة

وهىبالجواهروالمحلاةالمطرزةالكبيرة)الكول(البنيقةويرتدىبالجواهرأيضأ

.)الدلماسيه(علىالموجودةللزخارفزخارفهافىمشابهة

!أ
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العديمةالعصورفىالأزياءطرز

:()العباءاتالخارجيةالأرديةب-

جديدطرازذاتعباءةإضافةهوالفترةهذهفىالعباءاتمايملزهما

وقد،الإمبراطورىالزىفىالرسمىالوشاحوأصبحت)اللورم(باسمعرفت

حيثواضحاتطوراالفترةهذهفى)البالودامنتم(دائريةالنصفالعباءةتطورت

النقل.فىبالغةأصبحت

البالودامنتم:-ا

فىالأزياءميزتالتىالعباءةوهى

قرابةإستخدامهاإمتدوقدالبيزنطىالعصر

ولمحد،البيزنطيةالدولةحكممنعامألف

هذهخلالالعباءةهذهفىتطورحدث

لهاوعملالإتساعفىقلتحيثالفترة

أواخرفىوذلكللركبةبسيطةbحرد

الاتساعفىأيضأقلتكما،الإمبراطورية

الأيسرالذراعظهرحيثالذراعمنطقةفى

وفى.الفترةهذهالفنيةالأعمالمعظمفى

فىالعباءةهذهتثبتكانتالأحيانبعض

أشكالبعدةأرتديتكماالأماممنتصف

.27()رقماللوحةمنذلكويتضحأخرى

يوضحتخطيطىرسم96()رعوالشكل

دائرية،نصفوهىتفصللهاطريقة

)61(رغشكلالخارجيه)الكنار(الحاشيهفيهاويتضح

فىالرقبةوحردةالتابليونلونولنفسضيفةوهىالجهاتجملعمنتزينها

العباءةجعلالأسلوبوهذا،فبلمنمتبعايكنلمالذىالأسلوبوهو،هنتصفها

والتىوالأكتافالرقبةعندالموجودةالثناياوإختفت،الأكتافعلىمسطحةتبدو

السابقه.القرونفىشالعةكانت

:Lorumاللورم-'

عنعبارةأنهمنبالرغم،مختلفةأشكالع!ةالخارجىالزىهذاإتخذ

أستخدمولمحدوالإمبراطورةالإمبراطورع!قاصراكانوقدضيقطويدشريط

!
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البيزنطى-العصرفىالأزياءطراز

.-(البالودامنتم)منبدلا

إتساعهافىإخللفتقد،جداطويلةالقماشمنفطعةعنعبارةواللورم

الزىفىالملابسمنهامكجزءألممتخدمتوقد،بهاالتدثرأسلوبوفى

كقطعةظلتقدأنهاكما،لبيزنطهالثانىالإزد!ارعصرخلالالإمبراطور!

والحجم.الإسمفىإختلفتوانالحديثالعصرفىالكهنوتىالزىفىترىملابس

:أنواعنلاثةاللورمويأخذ

:الأولالنوع

الجسمحولللفبأنويرتدى،متماثلعرضوذووضيقجداطويل

الذراعحولماراالأيمنالكتفعلىلمرثملاسفلالأماممنتصفمنويتدلى

للكتفالأمامعبرمتقاطعايمرئنم،الذراعتحتمنويجلب،الخلفمنالأيمن

الساعدعلىليلقىللأمامالأيمنالذراعلختالمتبقىالجزءثانيةللجلبالايسر

لطعمكمابالزخارفغنى)اللورم(وهذا)الدلماسيه(نهايةقربويتدلىالأيسر

منبمجموعةمطعصةالخارجيةوالحالثمية،هندسيةبزخارفومزخرف،بالجواهر

.(26)رفملوحة.الذلىء

الثانى:النوع

لتدليانوطرفاهللرأسفتحةله،الأكتافبعرضشريطشكليأخذوهو

علىيتدلىأنهلدرجةطويلالخلفىوالطرف،والخلفالأماممنأسفلإلى

وهو،الايسرالذراعفوقويعلق،الأماممنالجسيممعمتقاطعانراهوهناالأرض

،24رقم)اللوحةهبطنوهوالصغيرةواللالىءبالجواهروغنىبتطريزمزين

.66(رقمالشكل

الثالث:النوع

للأماملجلببحيثطويلالخلفىوالجزءالعريضةالكولةمعمتحداظهر

أفلوهو،الألسرالساعدعلىليلقىالأمامعبرمتقاطعاليمرالأيمنالجانبمن

باللؤلومطعموطرفهبالزخارفغنىأنهكما،السابق)اللورم(طرازمنعرضا

ذلك.يوضحان28()رقمواللوحة68()رقمالشكلغالبا

الكهنة:زى

لمفهو،السابقةالفتراتعنالفترةهذهخلالالكهثوتىالزىيختلفلم

ذات)الدلماسيه(وفوقهئالارش!()التيونيكامنالمكونالمألوفالطرازعنيخرج
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الثديمةالعصورفىالأزياءطرز-

ملاحظتهومايمكن،الكنسىو)الباللوم()الشاذولل(القداسوحله،الواسعةالأكمام

07()رفمالشكل.الأهاممن!صر)الشاذولل(هوالطرازهذاعلىالفترةهذهفى

سوىملحوظتغليرفيهايحدثولمالغربيةالكنيسةفىثابتةظلثالملابسوهذه

العصرحتىحالتهاعلىبقيتوفد،)الشاذولل(طرفشكلفىتغيلرطفلف

فقط.الباباعلىمقصورالغربيةالكنيسهفىالآنوالباليومالحاضر

)07(رفمشكل
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البيزنطى-العصرفىالأزياءطراز

البيؤنطيالكمدوفيالنساءأؤياءطواز

:للإزدهارالأولوالعصرالإنتقاليةالفئرةفىالنساءملابطى:أولا

ذاتالفاخرةالمنسوجاتإلممتعمالإلىالإنققاللةاقتوةاخلالالنساءإتجهت

فوقارديةأريعةأوثلاثةإرتدتكماالمتنوعةوالمجوهراتالكثيرةالزخارف

إلىقصيراكانالذىالتحتىأوالسفلى)التيونيك(القملصأولها،البعضبعضها

)التلونيك(القميصوترتدى،الرقيقالكلانأوالحريرمنيصطعوكانماحد

عندلحزمواللىالروماثى)الاسلولا(مننوعللبسذلكوفوق،فولمحهالطويل

يستغنىأنالممكنمنوكان،الرومانيه)البالا(وأخيراالأحيانبعضفىالوسط

التىدائريةالدصفالعباءةمباشرة)التيونلك(فوقويرتدى)الاستولا(إرلداءعن

)الدلماسيه(إرتداءالممكنمنكانفإنهوأيضا،الكتفينأحدعلىبدبوسنثبت

وحللدريجيأ)الاستولا(إخثفتوقد.الاستولامنبدلأألضا)التيونيك(فولى

لكلوشائعامألوفاأصبحالذىالرداءوهو)كلوليوم(المسمىالواسعالرداءمحلها

الوقت.هذافىوالنساءالرجالمن

و)الدلماسيه(و)الكلوليوم(و)الاسئولا()التيونيك(ا)قميصمنكلإتخذوقد

وسعفىكانوالإختلاف+حرفشكليشبهوالذىالتفصيلفىالبسيطالشكل

بالنسبةأنهبإختلافالرجال)بتيونيك(الخاصالشكلنفسوهو،والبدنالأكمام

.قصيراكانللرجال

داخليةملابسالىالنساءعندالرأسمنتلبسالتىالملابستقسلمويمكن

خارجية.وملابس

:الرأسمنئرتدىالئىالملابسأ-

:(الداخلى)القميصالداخليةالملابس-ا

أوالحريرمنويصفعالكاحلينإلىطولهيصللختىأوداخلىقميصىوهو

مرتفعة.)كول(ولهضيقةطويلةاكمامولهالرقيقالكتان

:الدلماسيه(-الاستولا-تالاريس)التيونيكا:الخارجيةالملابس2-

الرسغإلىتصلالتىالضيقةالطويلةالأكمامذى)التيونيك(النساءإرتدت

فىعنهيختلفأنهغيرتالاريس()نيونيكاالمسمىالرجل)لثيونيك(المشابهوهو
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القديمةالعصورفىالأزياءطرز

وأ)الاستولا(النساءفوقهإرتدتوقد.للنساءبالنسبةطويلأكانفقدالطول

أحزمة،الطرازهذامعلايستعملنوكنالأعمالتاديلهنأثناء)الدلماسيه(

طويلةأكماموذات،منخفضةأومرتفعةدائريةولرقبةطويلةكانتو)الأستولا(

لحزمقدأو،حزاموبث!ونمحبكةوهى،واحدةقطعةتقصللزىوالبدنوالأكمام

)الدلماسيه(و)الاستولا(منكلوتزينالطبيعىالوسطعندأوفوق

كلاعلىويثبتبوصة211/حوالىوعرضه7angustus!احأ3الضلقبالشريط

يزيدأوبوصاتثلاثةحوالىعريضشريطأووالخلفالأماممنالجانبين

Latusكلافىليتسويسمىالأسلوببنفسويوضع claviالاستولا(إستمرتوقد(

.االيلادىالتاسعالىالسادسالقرنمنالشكلبهذا

فيهانرىالميلادىالخامسللدرنترجعالتى91()رقمواللوحة

فولمحهوترتدى)الاسلولا(وفوقهتالارش!()التيونيكاترتدىوهىالإمبراطورة

وتتدثرالأيسرالجانبفىتزينهـاأهدابوللأست!لاالكريمةبالأحجارمزينحزام

كانالقماشأنالمحتملفمنالاستولاولعمل،الحجمصغيرةتبدوالتى)بالبالا(

بإدخالتسمحفتحةوكذلكرقبةحردةللثوبيعملثمالأيمنالجانبعلىيننى

،اليسرىالجهةفىخياطةبدونالمسافةهذهقدريتركأنعلىاليمنىالذراع

كانكماالمطلولةبالمقاساتخصيصانسجتفدالنيابهذهتكونأنالجائزومن

)الاستولا(إتساعنتيجةالمتكونةالكئيرةالثنالاوهذه.القدلمةالأزمنةفىمتبعا

الإمبراطورةهذهوترتدى.النناياالكنلرةالرومانيةيالأزياءيذكرناالحزاموإرتداء

+الرأسغطاءأصبحتوالتىTurbanعمامةئمكلعلىرأسضكطاءرأسهافولى

كبيرىوكاناالمجوهراتمنمزدوجحبلشكلعلىكاناوعقدهاقرطها،المتبع

مدبب.وحذائهاالرومانىالعصرفىلستعملكانتالتىللكعنالحجم

،الميلادىالسادسالقرنفىالسائدةالازياءطرازتبين92()رقمواللوحة

الأنواعيرتدينوهنالبلاطسيداتولجانبهاثيودوراالإمبراطورةتوضحوهى

السادسالمرنفىحدثتاللىالتغيراتتوضحكما،حفلفىالأزياءمنالمخللفة

الرومانى.الطرازعلىالميلادى

حاشيهلخليهاللونأبيضطويلا)تيونيكا(قميصأترتدىالإمبراطورة

الأيمنالجانبعلىيظهر)كلافى(بشريطمزيناكانكما،الذهبمنعريضة

معجوستنيانالإمبراطور)تيونيك(يشبهوهو،الحاشيةمثلبالئطريزمزين

مشابهةفهىالبلاطبسيداتالخاصة)التيونيكات(أماالطولفىالإختلاف
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البيزنطى-العصرفىالأزياءطراز

فالسيدة،وألوانهازخارفهاإخللافمع،الطولحيثمنالإمبراطورة)لللونيك(

الأرجوانىاللونمناستولاأو)تيونيكا(ترتث!ىالإمبراطورةبجانبتقفالتى

مطرزةعريضة)كلافى(طوبلةذهبيةوشرائطمزينوهوللحمرةالضارب

فهىالنانيةالسيدةأما،الورودبئصمميماتوالأخضروالأبيضالأحمرباللون

ونقطاللونالأزرقالبطمننماذجبهابلضاء)استولا(او)تيونيك(ترتدى

باسمالمعروفةوهىالركبةمنطقةأسفلاالستديرةالزخرفةوتظهر+!سوداء

زخارفولهفاتحأصفرلونه)تيوني!(ترتدىتليهاالتىوالسلدة،)السجمنئا(

أما،الزخرفهكثير)كنار(بحاشلةومزينالمريخة)السجمنتا(وتظهر،خضراء

لونمنلبرتقاليهحمراءزخارفوبهـاخضراء)استولا(فترتدىالأخيرةالسيدة

اللون.أبلض)تيونيك(ترتدىفهىاليمينأدصىفىالتىأما)البالا(العباءة

:)العباءالآ(الخارجيةالأرديةب-

استعمالفىالنساءإستمرتفقد،للنساءالخارجيةالأرديةكثيراتتنوعلم

مستطيلةقطعةبإضافةالأحيانبعضفىشكلهاتحويرمع،الرومانية)البالا(

بإسمالمعروفة!ائويةالفصفبالعباءةتدثرنلمحدانهنكما،مزخرفةالشكل

بكنرةتتميز)كوله(بنلقةإضافةمع،الوجالبهاتدنرالتى)البالودامنتم(

الجواهر.

المرأةتكونعندما،الأحيانبعضفىالرأسفوقترفعالبالاوكانت

مقصوراكانكما،فقطللامبراطورة)البالودامنتم(خصصتوقد،المنزلخارج

نصفمشابهةعباءاتفارتدينالبلاطنساءبقيةأما،المنال!مباتعلىفقط

دائرية.

البالا:-ا

أواخرحتىبسيطبشكلظهرتحيث،العصرهذافىالبالاأشكالتعددت

بهاالتدثرطريقةفىوجديدالزخارفكثيراخرولشكلالميلادىالرابعالقرن

.الأشكالمنوغيره،قبلمنيرىلمحيث

الذىالبسيطبشكلهاالبالاتوضحسلريناللإمبراطورة(11)رقمفاللوحة

إرتداءطريقةأما،الحجمصغيرةوهى،الرومانيةالإمبراطوريةفىمألوفاكان

الكلفعلىمنالأماممنتلدلىبحيثالجسمعلىتوضعأنفهى)البالا(هذه

الذراعأسفلالايمنالجانبإلىالظهرحولتمررثم،الركبةإلىوتصلالأيسر

الأيسر.الذراعمرفقعلىالأخيرطرفهاويلقىالامامعبرثمالأيمن

http://al-maktabeh.com



الفديمةالعصورفىالأزياءطرز

طرازيوضح7(أ)رقموالشكل

الخطواتإحدىيظهرحيث)للبالا(حديث

فقد،)بالبالا(الخاصالتغييرفىالأولى

جزءفى-)للبالا(الكاملالعرضلخول

فوقيظهرملونضيقشريطإلى-منها

وأطلق،الأمامىالجزءمنتصففىالذيل

ومن،Panelبانلالضيقالشريطهذاعلى

ياردةالبالاهذهعرضلكونأنالمحتمل

!طرزةوهى،يارداتخمسولطولواحدة

مزين)كنار(ولهابالجواهرومحلاه

منواحدإلخاهامتدادعلىيظهربزخارف

عريضبحزامتنبتالبالاوهذه)البالا(

بالجواهر.مطعم

)71(رقمشكلVeilطرحةتثبتالراسوعلى

تتدلى،الذهبمن)فرانشة(أهدابولهااللونالعاجىالحريرمنكبيرةمستطيلة

.التاجمن

وزخارفهاالمختلفةبالوانها)البالا(لوضحان03(،21)رقمواللوحدان

كبيرةبيضاء)ببالا(ئتدثرايثودورابجانبتقفالتىالأولىفالسيدة،المتنوعة

مزخرفةاللونذهبيةبهاالخاصة)فالبالا(النانيةالسيدةأما.الأركانفىمذهبة

أحمرلونهاترتديهااللىفالبالاالرابعةالسيدةأما،خضراءووريقاتحمراءبورود

وجميعهمخضراءبنقطومنالطةصفراءوالأخيرة،حمراءبنمطمنقطةبرتقالى

لوحةسلريناالإمبراطورةعلىرأينامامثلبسيطةواحدةبطريمهبالبالايندثرن

وينثرالاي!سرالكتفعلىيلقىالبالامنالأخيرالجزءأنالوحيدوالفرق(91)رقم

الحجم.كبيرذهبىمريع()البالاتمنالعديدفىويظهر،الأيسرالذراعليغطى

i-:البالودامنتم

الفترةهذهخلالالرجالبهاتدنرفدالتىدائريةالنصفالعباءةوهى

.الفترةللكخلالالإمبراطوراتعلىفاصرةكانتوالتى

المزينة)بالبالودامنتم(تتدئرابريانسللإمبراطورةf(3)رقماللوحة
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.-البيزنطىالعصرفىالأزياءطراز-----

بالالىءمرصعبهاالخاصو)الئابليون(الحجمكبيرةالا*لىءمقمزدوجبطرف

بنيقةالعبادةفوقوتظهرصغيراماتالذىالأمبراطورصورةعليهومطرز

،الأماممناللؤلؤمنكملةبهوتاجهاالمستديرةباللآلىءمزينةعريضة()كوله

----".الجاف!ينهنمعلقةودلايات

تزتديهاوالتىالأرنجوانىباللون.العباءةهدىهأيضاتوضح(92)رقمواللوحة

.وهذهالذيلحولذهبىبقطريزوتحلىداثويةشبهوهى،ثيودوراالإفبراطورة

كما-ارتدت،عادةالعباءةهذه-يزخرفكانالدى)التابليون،منخاليةالعباءة

)البالودامنتم(فوقالأكتافعلىبالجواهرمزينة)كول(بنيمةالإمبراطورة

الفرعونى.العصرفىصبعاكانبماويذكرنا

التاسعإلىا!سابعالقرنمنالفترةفىالنساءملابس:ثانيا

ء:الميلادى

:الرأسمنترئدىالتىالملابس)أ(-

--:)الكلوبيوم(-)!لماسيه(-)الاستولا(-()التيونيكالقميص

ال!ائريه)بالسجمنتا(زينوفدالطويلتالارش!()التيونيكاالنساءإرتدت

الركبتلنمستوىأسفلمكانهـاإتخذتوالتىالشكل

الذراعين.وأعلى

للقرنالإمبراطوريةالملابسنرىأنويمكن

نرىحيث72()رقمالشكلفىالمللادىالسابع

الرسغإلىتصلوالتىالضالقةالاكعامذو)التيونيك(

وأدليللاننظرأ)كلوليوم(-أو)دلماسيه(وفوقه

ليسالكمأنوواضح-واضحةليستالأكمامعلامه

وهى،الذراعطولارياعلثلاثةيصلفهوطويلا

ومطعمه،اللونالمختلفة)كلافى(بالاشرطةمزينة

و)السجمنئا(المتكررةبالرسوماتومطرزةبالجواهر

الركبتين.أسفلمستوىفىموضوعة

)72(طمكل

!بم
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الئديمةالعصورفىالأزياءطرز

:)البالا(*الخارجيةالأرديةب-

الشريطلهالمضافالمتطورالشكلواخذتالإستعمالفى)البالا(إسئمرت

هلئةعلىالكتفيقفوقوهو-يرتدى72()رقمالشنى)بانل(المسمىالضيق

ومفبلطادراعينلأعلىقصل،مستديرشكلتأخذالأكتافعلىتوضعصدره

الساقيينمنتصفإلىيصلماحدإلىضيقطويلشريطوالخلفالأماممنبها

،)الكلوبيوم(للونمخالفالشريطولونصغيرةكريمةبأحجارمزخرفةوحافته

،(بيكتا)التوجامنتطورقدالغالبفىوهو)اللورم(بإسمعرفالشريطهذا

الشريطهذاوفوق،مكانهفىيحفظهالحزامكانأوبالدبابيسأولايثبتوكان

لقريبأ)اللورم(ألوانبنفسمزخرفةالكتفينتغطىمستديرة)كول(بنيقةتوجد

الكريمة.والأحجاربالجواهرألضاومطعمه

الثانية:اإزدهارافترةفىالنساءملابس:ثالثا

الفتراتفىملابسهنعنالفترةهذهفىالنساءملاب!كثيراتختلفلم

الطويلة،الأكمامذىالطويلتالارش!()التيونيكاقرتدينالنساءظلتفقد،السابقة

الحزامظهركما،فبلذىعنإتساعاوأفلطويلةعامةبصفهالملابسوكانت

الوسط.مستوىعندأحيانا

الأرديةمنجديدطرازظهورهوالنساءملابسفىحدثالذىوالتطور

طويل.آخر)تيونيك(فوقيلبسقصلر)تلونيك(وهو

علىالفترةهذهفى)البالودامنتم(دائريةالنصفالعباءةالنساءإرتدتوقد

السابقةالفترةفىإرتدىالذىالعباءاتمنالجديدالطرازظهورمنالرغم

.(باللورم)والمعروف

:الرأسمنترتدىالتىالملابسأ-

:)الدلماسيه(-)التيونيك(القميص

المرصعة،الطويلةالأكمامذىالطويلتالارش!()التيونيكاالنساءإرتدت

فىوكانت،الواسعةالأكمامذات)الدلماسيه(النساءإرتدتوفوقه،بالجواهر

)الكلافى(بالأشرطةتزيينهامع،الرسغعندمنالإتساععظيمةالأحيانبعض

تقريبأ،الركبتلنمنطقةعندالاشرطهوجدتكماالذراعأعلىعندو)السجمنتا(

عريضدائرىبشريطالذراعأعلىفىالموجودة)السجمنتا(يستبدلكانوأحيانا

.(73رقم)دنمكل)السجمنقا(مكاننفسفىالذراعأعلىفىموضوع
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مارياالامبراطورةنرى!!()رقماللوحمةوفى

فخمةحريرية)دلماسيه(وفوقه)لالونيكا(ترتدىوهى

وواسعةأعلىمنضيقةأكمامو!اتالقدمينإلىتصل

كماسادهبقمالن!مالطنةو)الدلصالمم!ه(الرسغعندجدا

)السجمنتا(مكانالذراعأعلىعند)كنار!شريطيوب

فيهاويظهربالذ!بمطرزةوهىالذللوعند

البيزنطية.اللولبيهالزخارف

الأزياءفىظهـرالذ!القصمير)القيونيك(أما

القرنحوالىاستحدثفالدىالفترةهذهفىالبيزنطلة

عشر.الحادى

:()العباءاتالخارجيةالأرديةب-

ا!مستحدث)اللورم(إرتداءإلىالنساءإلخهت

)73(رقمشكلالزى)اللورم(وأصبحالرجالمثلمئنهاالفترةهذهفى

إرلداءعنالنساءتتخلفلمذلكمنالرغموعلىالمميزالامبراطورى

.()البمالودامنتم

)البالودامنتم(ترتدىأودوكياالإمبراطورةنرى73()رقمالشكلففى

الخلفمنمنحنىجزءهنهامقطوع،دائرىالنصف!بطرازهابالزخارفالغنية

بالإمبراطوراتالخاص)بالتابليون(مزينهوهىالرقبةحولمستويةلتكون

.الرأسمنيلبسالذى)اللورم(النساءإرتدتكصا.هندسيهبزخارفومزخرفة

اللورمنرولم26()رقملوحةالكولهمعمتحدأللبسالذى)اللورمأإرتدينكما

النساء.علىالجسمحوليلتفالذى

وهو،العريضةبالكولهالمتحد)اللورم(طرازلوضح26()رقمفاللوحة

طويلالخلفىوالشريط،والخلفالأماممنالكولهأسفليتدلىشريطعنعبارة

الجزءخلالوينتشرالأيمنالذراعتحتمنماملا6ويؤخذ،نهايتهعندومتسع

ذيللعملالكافىالطوللهأنليوضحالأمامفىويثبتلردائهاالسفلىالأمامى

أعطتالقماشفىبالذهبالمرصعةوالمساحات.دائريةشبهونهايتهالخلفمن

.الإننناءعدمتأنيرللزى

-7مم!-*إ?!س،-!
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الئديمة.العصبوردىافيرياءط!ز--

البيزنطميةال!إبس!مةالمستغليالمفسوجات

هومايملزهمأنإلا،والقطنوالصوفوالكتانالحريرالبلزنطلونإستخدم

الأفمشةإنتاجحتىالقزدودةئرييةمنبدأالحريرصناعهفىسالواضحالتعدم

المختلفة+الحريرية4

كما،للإمبراطوريةالاولىالألامفىإستعمالاأكثرالصوفكانؤلمحد

-!!--3".مصرمنبجلبانوكاناوالكئانالدطنءأستعمل

منالحريرإستلرادعلىإمبراطوريتهمنشأةبدايةفىالبلزنطيونإعتمدوقد

الثفيلةالحرائرهذهبفكوذلكثانيةصناعتهيعادحيث،ف!ايرانالأقصىالشرق

رقيقة.أخرىمنسوجاتإلىخيوطهانسجثياعادةالمسئوردة

الإمبراطورةالقزدودةترييةصناعةأدخلتالميلادىالسادسالقرنوفى

وصباغهالحريريهالمنسوجاتالبيزنطيه-صناعةالإمبراطوريةوإحتكرتثيودورا

حيثالأحمر(أووالقرمزىالبنفسجىاللونخلطمنتتكون)صبغةالأرجوان

اللونبإستخداموإنفردتالفسطنطينلةفىالحريريةللمنسوجاتهصنعاأفامت

ولعد،مصر(-)سورياالأخرىالمراكزفىتظهرولمالإمبراطورىالقرمزى

فىواسعنطاقعلىالحريريةالأقمشةصناعةالامبراطوريةشجعتذلك

النباليةالرسوماتذاتالحريريةالأقمشهأنتجتوقدالشرلمحيةالامبراطورية

وكان،الفارسيةالزخرفيةالتصميماتمنتصميماتهاالمستمدةوالحيوانيه

ءوالمجوهراتالثمينةالفنيةبمشغولاتهمالملابستزيينفىهامادوراللصائغين

الملونة،بالخيوطالكريمةوالأحجاراللآلىءمنالمختلفةالتطريزاتمعفائقةبدفة

المطروقالذهبأستخدموقدهذا،والجواهربالذهبيحلىجدأالثقيلالخريروكان

تنسجكانتحيثرفيعةخلوطالىثمالمسطحةالشرالحمنقطعإلىيحولالذى

الرفيع.الحريرمع

ولإ!خدامالجميلةبالألوانالمطرزةالحريريةالمنسوجاتانتجتوقد

تصنعكانتحيث،الخالصالذهبمنالمصنوعةالأقمشةأوالذهبيةالخيوط

الحريرىالنسيجأيضاأنتجكما،المدسوجةالأقمشةإلىوتضافمنفصلةكقطع

س!4!ء35؟.المشجر

الهامةالصناعاتمنالبيزنطيةالدولةفىالما*بسصثاعةأصبحتوبذلك

علىالوفيرالمالتدرهامةحرفةكانتكما،تنفيذهاأسلوبفىوالمعقدة

!!
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البيزنطى-العصرفىالأزياءطراز

صانعيها.

فىالغالباللونهوالذهبفيعتبرالملاب!فىالمسلخدمةللألوانولالنسبة

مخصصاكانوقدالأرجوانىاللونالأهمدةفىذلكويلىالبيزنطىالبلاطملابس

الأحيانبعضفىالأزياءهذهتمنحوفد،اللطفس!ىثتم،الإمبراطوريةللأزياء

خارجاللونهذابخروجيسمحلمالميلادىالعالئمرالقرنمنانهغير،كهدالا

بدزنطية.

فإنوالبنفسجىالأرجوانىواللونالذ!ل!وهىالملكيةالألوانويجانب

والأخضر،،والأزرق،الأحمراللونملابسهمفىاستخدمواالبيزنطيون

أستعملوقد،ظلالبعدهوالبنىوالأبيض!والبرقوى،والكهرمان،والبرتقالى

الخارجية.الملكيةالملابسمعظمفىكأساسالأسوداللون

عدافيماالألوانمنلونبأىملابسهميرلدوانالشعبلعامةويمكن

.النبلاءأوالإمبراطورىللبلاطإلاإرتداؤهامحظوركانالتىالألوان

زخرفيةقطعكانتسواءالزىفىرثلسياعنصرأالزخارفاإعتبرتوقد

وأو)التابليون(و)السجمنتا()الكلافى(الاشرطةمثلالأرديةعلىتضافمنفصلة

والمقصبة.المشجرةنفسهاالأقمشةتشملالتىالزخرفة

والمجوهراتالنفيسةالمعادناضافةعلىالزخرفىالأسلوبأعتمدوقد

الأحيانبعضفىالزىوزنجعلمماالذهببخيوطالنسيجزخرفةعلىفضلا

يرتديه.منعلىعبايشكل

وفارسلة،مسلحلةموضموعاتالبيزنطيةالأقمشةزخارففىظهرتكذلك

كماالخ(..الحمل،العنبكرم،الطاووس،)كالسمكةمسيحيةرمزيةعناصرأو

تستخدمكانتالتىالآدميةللأشكالبالإضافةوالحيواناتالطيورإستخدامكثر

زخرفية.كعناصر

البيزنطى،العصرأقمشةفىدوائرفىالموضوعةالزخارفانلشرتوقد

.متعددةزخرفيةعناصرالدوائرهذهداخلظهرتكما

إلىتضافخارجيةدطعكانتالبيزنطيةالأزياءفىالزخارفومعظم

والاكمامالرقبةمنكلأطرافعثديوضعالذى)الكنار(الشريطمثلالزى

توضعزخارفبهامستديرةفطعأو.)للتيونيك(الأماميةالأجزاءوفى،والذيل

!!
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الفديمةالعصورفىالأزياءطرز

كانتوالخلفالاماممنالقميصعلىالموضوعة)الكلافى(والأشرطةالكمعلى

.مطرزةأشرطهعنغالبا

الببزنطى:العصرفىالملابسمكملات

ومن،للزىالعامالشكلعنلايتجزأجزءاالملابسمكملاتأعتبرت

الفخامةمنصورةأفضلفىتظهربأنمولعةكانتالبيزنطيهالمرأةأنالواضح

التىالحلىأنواعتعددتفقدولذلكعندهاجداعظيماشأناللحلىوكانوالأناقة

حيثالمخللفةبالثمكالهالذهبأستخدموفدالعصرذلكخلالفىالنساءأستخدمتها

بالفخامةإتسمتالتىالانافهمكملاتعلىواضحاأثرأالحلىصناعةلإنتشاركان

والعظمة.

الزينة:وأدواتالحلى-ا

فمنهاالبيزنطىالعصرفىالنساءإسلخدمتهاالتىالحلىأنواعتعددت

وصلبان،بالجواهرالمزينالطرفذاتوالأحزمة،والأساور،والمشابك،الأقراط

التىوالحلية،بالجواهرترصععادةكانتالتىوالخواتم،الشعرودبابس!،الصدر

الأكوالتشبهوالتىبالجواهرالمطعمةالكبيرة)الأكوال(والبنائقالعباءةعلىتنبت

الفرعونى.العصرفىالنساءاستخدمتهاالتىوالقلائد

والصولجانالكرهالإمبراطوريحملوكان،منديلاإستخدموافقدالرجالأما

كانوالحزامبالذهبالمطرزالفراءهنقفازالأحيانبعضوفى(السلطة)قضيب

مرصع()مشبكودبوس،بالجواهرالمطعمالجلدمنأوالذهبمنبحليةلزين

ومنهاالكريمةالأحجارأستخدمتكمامختلفةباشكالالذهبأستخدموقد.للعباءة

النصفالأحجارإستخدمواكماوالماسالأحمروالياقوتالأزرقوالياقوتالزمرد

.والفسيفساءالملونوالزجاجوالميناواللالىءكريمة

:الأقراط

عندمحببهكانتحلثطويلةلفترةواستمرتالهلالشكلأخذت

هندسيةبلصميماتويزخرفدلايهشكلعلىالقرطإسلخدمواكماالبيزنطيين

منمتتاليةعنالمحيدبهايتعلقخطافحلىشكلمنلتكوناو،مختلفةباشكال

الكريمة.الحجارة

:العقود

92()رقملوحة،القلائدأوالعقودمنمختلفةأنواعالبيزنطيونإستخدم

متحدةكدلاياتكبلر(وسامأو)رصلعةالوسطفىحليهإستعمالإنتشروقد

!1
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الب!زنطىالعصرفىالأقلاءطراز

الئخريمأسلوبادخالمعواللؤلؤالكريمهبالأحجارمزيىكانمنهـاوالكثيربالعقد،

.البيضاو!أوالمريعأوالسداسىمنهامختلفةأشكالعلىالمتشابك

:والخوا!الالمعاور

الذهبمنعريضشريطعنعبارةفهى،الشمكلبسدلجةكانتالألمماور

.الأحيانبعضفىبالميناالمرصع

البيزنطىالفنانأبرزحيثبالحلىالبيزنطيينإعتناءمدىنقبينأنويمكنفا

وهمبهمالخاصالفسيفاءفىنيودوراوالإمبراطورةالإمالراطورجوستفياقمنكلا

انفنج!،لهـمتذكاريةصورةشكلفىزينتهابكاململابسهميرتدون

المرصعالذهبمنعظيماتاجأترتدى21()رقماللوحةفىثيودوراالإمبراطورة

وياقوتالأحمروالعقيقالذهبمنمصنوعوهوبدلايةوقرطا،الكريمةبالأحجار

متنملسلةقلادةرقبتهاحولوترتدىاللؤلؤمنحليةشعرهامنيتدلىكما،ازلثما

ومشبكلينرقبتهاعندمستطيلكبيوبدبوسمثبتةعبائلهاأنكما،مركبة

وفد.الكريمةبالأحجارالمطعمال!هبمنكلاهماكتفكلعلىبيضاويين

المطعمةوالأساوروالعقودالأقرا!طفارتديقبزينتهنأيضاالبلاطسيداتاعتنت

مختلفة.وألوانبأحجامبالجواهر

مطعمأتاجايرتد!أنهنجد21()رقماللوحةفىجوستنيانالإمبراطورأما

كلاعلىالأذنيينخلفمنولئدلىواللؤلؤالمختلفةالكريمهوالأحجاربالجواهر

منهماكلوينتهى،رأدممهنهايةفربيصلانالغاللمافىذهبيانشريطانالجانبين

كتفهعلىويضعالمختلفهالجواهرمنصفوفعدةعنعبارةوالتاج،بلؤلوة

لؤلؤةآخرهافىدلاياتنلاثةمنهيتدلىضخمةزهرةشكلعلىكبيرمشبك

رتبهم.حسبعلىبالجواهرأيضاتزينوقدالإمبراطوروأتباع،دموعشكلعلى

:الرأسوغطاءالشعرئصفيف-2

:الرجالا-

وظهرت،شيكاالبساطةإلىالبيزنطيةالإمبراطوريةفىالرجالشعريميل

وكان،ذلكومابعدالميلادىالتاسعالقرنمنالفتراتبعضفر،والشارباللحلة

وأشريطبوضعالأحيانبعضفىالأماممنويتدلى،الطولمتوسطالشعر

الرومانية.الإمبراطوريةفىمتبعاماكانمثل.الجبههعلىعصبة

!خ!
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القديمةالعصورفىالأزياءطرز

يغطونكانوااللزوموعندالراسعراةعادةكانواالبيزنطيينوالرجال

وا،دائريةالشبهالعباءةفىالمنبت400+هودالمسمىالرأسبغطاءرؤوسهم

موضةظهرتأنإلىالرأسفوولخذبحيثالمستطيلةالدثارثنلةيستخدمون

وأشكالها.اسمائهاتعددتوقدالقبعالا

:النساءب-

غلرالشعروتصفيفجدلوكانمحدودبشكلالشعرتسريحاتتنوعت

تصفيفطر!أنويلاحظ،الرومانىالعالمإلىالمسيحيةوصلتعندمامستحب

تصفيفلطرقمشابهأكانالإمبراطوريةتكوينبدايةفىالبيزنطيةالمرأةشعر

إماصففوقد،باللؤلؤمدعمكانولكنهكبيرحدإلىالرومانلةالمرأةشعر

منمكورةبضفائرصففأو،الرأسمقدمةفىلخمعصلبةالشعرمنبخصلا!

معلمسكالخصلاتوكانت،كعكةشكلعلىاللؤلؤمنبحبالملفوفةالشعر

وفى،المعدنمنشعربدبابيسأوالفيلسنمنمصنوعرفيعبمشبكبعضها

حولمراتع!ةتلف،القماشمنTurbanعمامةالنساءلبستالأحيانبعض

رقم،91رقماللوحاتفى)كما.الكريمهوالأحجارباللؤلؤغالباولخلى،الرأس

)9r.

كانتكما.شعرهنكلتغطىطرحةيلبسنالمسيحيانالنساءوكانت

لستبدلللإمبراطورةوبالنسبة،الرأسعلىمحكمةلمحبعةحولأكلللتضعالنساء

.بالتاجالإكللل

ية:لأحذا3-

الشعوبوعظمةبالرومانلتأثرهمنتيجهأشكالهاوإختلفتأنواعهاتعددت

إلاكبلرلحدالرجاللحذاءممانلاكانالنساءحذاءأنمنالرغموعلى.الشرفيه

بالمجوهراتيجملكانحيث،المظهربأناقةإتسمقدالسيداتحذاءأن

.اللالىءومشغولات

لهاوكان،الكاحلينحتىتصلكانتالقدمألبسةأنواعمعظمأنويلاحظ

الرومانى.العصرفىمتبعاكانمثلماسيورمنهاللبعضوكان،مسطحنعل

:الرجالا-

غالباصنعوقدالرومانىالصندلالبيزنطىالعصرأوائلفىالرجالإرتدى

البيزنطىالعصرفىالأحذيةئطورتوقد،بالحريرالمبطنجداالرقيقالجلدمن

http://al-maktabeh.com



البيزنطىالعصرفىالأزياءطراز

المفصلعندينبتوكان،أخرىخامةأىمنأوالجلدمنالمصنوعالحذاءبظهور

الجواهر.منبدبوسوالفدمالساقبين

وكانHose)هوز(بإسمالمعروفالطويلالجوربالرجالإرتدىوقد

بالجواهرمرصعهمشابكبواسطهلقفلقصيرحذاءمعهلبسوقدومحبكاضيقا

أيضاالرجالإرتدىكما،الجلدمنسيرالساقحوليلفالاحيانبعضفىوكان

الحذاءإتدواكما،مشغولأحمرمفتوححذاءأوالكاحلعندإبزبمذاتصنادل

إماالخفإرتدواكما،المفتوحغيرأوالأماممنالمفتوح)بوت(الرقبةالعالى

.القدمشكليأخذأوبإصبع

:النساءب-

بالنعوهةإلسمتأنهاغيربالرجالالخاصةالاحذيةنفسالنساءإرتدى

الأسودأوالاحمرباللونأيضاالخفالثساءإرتدتكما،الأحمراللونتأخذوكانت

وقد،الصنادلأيضالبس!كما،البرتقالىباللون)هوز(الطويلالجوربمع

.الصندلمنأكنرالحذاءبإرلداءالعلياالطبقاتنساءلقيزت

!يم
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الخامسالفصل

الأزياءطواز

القبطىألكمع!فى
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القبطى-العصرفىالأزياءطراز

منالرغمفعلىالألمحباطأزياءعلىواضحاأئراالمسيحلةالديانهلظهوركان

يللهاالإغريقىثمالفرعونىالعصرمنكلالىجذورهاتنتمىالفبطيةالأزياءأن

الذىالتأئيروهوالواضحبالإحتشاماتسمتالقبطيةالأزياءأنإلا،الرومانى

المسيحلة.الديانةتعاليمفرضته

الأزياءمعالعامةالخطوطفىومتطابقةمتناسقةكانتالقبطيةوالأزياء

الزخارفوتوزيعالتصميمشكلفىتتفقالقبطيةالحقيقيةالقطعوإن،البيزنطية

بالاخر.منهماكلتأثرفقدثمومن،البيزنطيةمثيلتهامع

المنسوجاتزخارفأنفىتنحصرالمقارنةمننتبينهاالتىوالإختلافات

فهىالبيزنطيةالأزياءفىالزخارفأمانسجيةزخارفهىالقبطيةالأزياءفى

علد!اأضفىمماوالجواهرالكريمةبالأحجارمطعمةولكنهاأيضانسجيةزخارف

البيزنطية.الأزياءبهاتملزتالتىالواضحةالفخامة

هوالقبطىالعصرفىالمصريونإرتداهاالتىالكاملهالأزياءهنوماتخلف

أنهمنالرغموعلى،والمختلفهالمتنوعةبزخارفها)الدلماسيه(والثوبا!قميص

اللوحا!بعضأنإلاكالعباءاتالأخرىالأرديةبعضمنكاملةقطعلاتوجد

التىلتلكمشابهةعباءاتإرتدوأمصراقباطأنتؤكدالفنيةوالأعمالالجصية

عندشائعةكانتالتىالقطعذاتوهى،الأولىالفترةفىالبيزنطيونإرتداها

أيضا.الومان

ذلكويرجع،فاصلةمحددةفئراتإلىتقسيمهالايمكنالقبطحةوالأزياء

بحلثتأريخهاتمالقبطيةالجباناتفىعليهاعنرالتىالأزياءقطعمعظمأنإلى

المادىالدليلتعتبرالقبطيةالملابسعلىوالزخرفة،مايزيدأوفرنينفى!تداخل

.الثوبوليسالعصرتحددالتىهىالزخرفةأنحيثالقبطىللعصروالتاريخى

منالنساءوملابسللرجالملابسإلىمصرأقباطإرتداهماتقسيمأنكما

نأحيثبمكانالصعولةمنيعتبرالفترةهذهمنالمختلفةالقمصانخلال

نإعليهاعثرقطعةكلعلىينبتوالمالتنقيبسكلملداتعلىوالقائمينالمكتشفين

رجلأ.أوسيدةتخصكانت
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الفديمةالعصورفىالأزياءطرز

منترتدىملابسإلىمصرفىالاقباطإرتداهاالتىالملابستقسيمويمكن

أشكالها.بمختلفوالعباءاتالرأس

:الرأسمنترئدىالتىالملابسا-

:(سيهلمالدا)لئوبا-(لتيونيكا)لفميصا

لقميص:ا-ا

عصرهمنوالموروثالشاثعالزىوهو

الملبسيةالقطعةوهوالرومانيهالإمبراطورية

منوكاملةجيدةبحالةوجدتالتىالرئيسيه

!!!-3!.القبطلةالازباء

ولهاا،بالزخارفغديةوالقمصاق

فوقيمرانالفباطىنسيجمنرأسيانشريطان

-!5لاسفلوالخلفالأماممنويثدليانالأكتاف

بهاتوضعكانتالفخمةالأزياءوفى،الركبة

من؟وفبريباالكئفينعلىودائريهمريعةتزيلنمات

أشرطةلهاكانتالأحيانبعضوفى،الذيل

علىأوالذيلمنئقريبافائمةزواياذاتأففيه

الفمصانلوضح74()رفمالشكل.نفسهالذيل

قميصأيضأويوضحالضيقةالأكمامذات

اء.مدسوجأنهحيثنسجهأسلوبيبينمفرود

أسلوبيخنلفولم.النسيجمنواحدةقطعه

الرومانىاالقميصعنالقبطىالمميصتفصيل

!يم!تالار!س()تيونلكاالبيزنطىأوالأكمامذى

75()رفموالشكل+حرفشكلعلىجميعا

وأسلوبا.القبطيةالقمصانمنعدداأيضايوضح

-لأ3!أ!كانتطويلةشلوعاالأكثرهىالرأسلةالأشرطة

الىمثهاللبي!واللى،رحرلمحثهاواماك!

!!مدهاالبعضالاكثافمنئدحدرفصيرةام

)74(رفمشكل
،
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التبطى-العصرفىالأزياءطراز

مخللفة.أشكالذاتزخرفيةبنهاياتلنتهى

مصحولة)التيونلكات(القمصانوكانت

وأطرافوالأكمامللركبهبزخارفعادة

كانت!تنميقاالأكثروالقمصان،الأكمام

وأمستطيلةأومربعهجاماتعلىلختوى

منوقريبالكتفينعلىتوضعدائرية

واحدةقطعهمنيثسجالقميصىوكان،الذيل

منتمركانثالخيوطأنحيثبالأكمام

ل!ا)رفمدوحةالآخرالكمنهالةإدىالكمبدالة

32،34 ، rr).

تثسجوالجامات()الأشرطةوكانت

بعكسالملونالصوفخلوطمنإنفرادعلى

تخاطثمالكتانمنلنسجكانففدالرداء

!كالقطعكانتالأحيانبعضىوفى،بالرداء

الرداءمعالوفتنفسفىتنسجالمنقوشة

الأحيانمنكثيرفىوجدكما.نفسه

ومضافةقديمةليابمنمقصوصةأشرطة

المزخرفةالأشرطهوهذهجديدةثيابإلى

هـ!كدليلالأحيانبعضفىتستخدمكانت

.القمصانإللهترجعالذىالعصرعلى

)75رفمشكلالموجودةالقمصانأشكالمن

،الإتساعمعتدلالآخروالبعضالأنساععظيمبعضهاإننجدالفبطىبالمتحف

الطويلهالقمصمانأنالقولويمكن،فصيرالآخروالبعضطويلبعضهاأنكما

.الأطفالأوالرجالتخصامافهىالقصيرةأما،والرجالبالنساءخاصةكانت

:(الدلماسيه)الثوب-2

الطويلةالأكمامذىالقميصفوقمصرأقباطإرتداهخارجىرداءهو-ص

كماوهى.الرومانلةالأمبراطوريةفىوالدساءالرجالمنكلإرتداهكماالضيقة

غيرالقميصتفصيلطريقةعنلاتختلفتفصيلهاطريقةأنأوضحناأنسبق

أيضا.مثسعةتكونوالأكمامالقميصمنأكثربإتساعتقصانها

!
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الفدبمةالعصورفىالأزياءطرز-

منلقتدالتىبالأشرطةلخلىوكانت،حزامبدونإرتدلتوالدلماسله

)رقملوحةالأكمامطرفعلىمئوازيانشريطانعادةولها،الذيلحتىالأكتاف

ووضعتفصيلهاأسلوبوتوضح،المللادىالرابعاوالثالثللقرنوترجع35(

الذلل،حتىالأكتافمنلفتدالتىالرأسيةوالأشرطة،الأكمامعلىالأشرطة

أفقى.شىشكلتاخذالتىالرقبةفتحةئوضحكما

الخارجية:الأردية-ب

:الملفحة(أوالكوفبة-الشال-)العباءة

الإمبراطوريهفىشائعةكانتاللىالعباءاتببعضمصرأقباطتدثر

الشالهوالخارجيةهصرللأرديةألمحباطأضافهوماقد،والبيزنطيةالرومانله

وجدتشيلانلأريعةتخطيطىرسم76()رقموالشكل.الملفحةأووالكوفيه

وتتميزوالأشرطةالمختلفةبأشكالهاالزخارفنوزيعأسلوبتوضحأخميمبمنطقة

يسلعملوكانالكلفينكلاعلىللقىالشالوكان،طرفاهاكلافىأهداببوجود

يرتدىوكاقوأصغرأخفشالوهو)الكلامس!(أستعملواكماللموتىككفن

الأيمن.الكتفعلىويشبك

الأردلةإرتدواقدمصرأقباطأننتبلنالمختلفةالفنيةالأعمالخلالومن

إرتدوا.فقدوالبيزنطيونالرومانإرتداهكماالعامالشكلفىالمماثلةالخارجية

عبرللأمامولخلبالأيسرالكتفمنللامامتنسدلحيثالأسلوببنفس)الباللوم(

الكتفعلىمنهاجزءلنبتأويوضعبحث،الأيمنالذراعتحتمارةالخلف

الأيسر.الذراععلىتلقىثم،الايمن

وهى)البالودامنتم(بإسمالمعروفةالعباءهفيهانرى36()رفمواللوحة

لعدمالصدروعلىالرفبةحولالمتكونةالثنايابهاوواضحالأيمنالكتفعلىمئبلة

وفىالبلزنطيةالإمبراطوريةبدايةفىالملبعالأسلوبنفسوهوللرقبةحردةعمل

.جوستينان()عصرالأولىالإزدهارفترة

الأساقفةرئيسإرتداهااللىللعباءةمماثلةعباءةالدينرجالإرتدىكما

.الأكتافتغطىبحيثالكوفيةالرجالإرتدىكما)الشاذولل(بإسموالمعروفة

تبعأمتعددةأشكالاأخذت)للبالا(مشابهةعباءةإرتدينفقدالنساءأما

.37()رقملوحةوحجمهاإرتدائهالطريفة

؟!
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القبطى-العصرفىالآزياءطراز

!حم!!

!ه!،

!ة!"!نماا-لميريم!إ!!."بر
::محر-ص،يةت؟.

لمأ؟ةلم

ا""كرر.-.7نج!!في"
.-.-بز-011

خلأ؟بز

برد!*.خه-؟ا*-.3:،.!ص،.ذ.--ط،:+ةجث.ء،؟.:ا،؟،:!"؟-:

ث!لم!سحم

3-+

،،

!

يوضحشيلانلأريعةلخطيطىرسم:76()رقمشكل

المختلفة.باشكالهاالزخارفتوزيعاسلوب
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!

)/نفربت"والأميرة"حتبرعلملم

المصرىالمتحف
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عشر-الثانيةالأسرة
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الأول"لم/سيتىللهلكجداريةلوحة
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الامبراطوريوحنامخطوط

الرابعالقرن-كنتاليوزين

عشو

http://al-maktabeh.com



القديمةالعصورفىالأزياءطرز

بجانبها9ثيودوراللامبراطورةجدراىفسيفساء:(م)9رقملوحة

الميلادىالسادسالقرن-والنبلا،البللأطسيدات

:)03(رقملوحة

الخاصالفسيفساءمنجز،ا

السابقة()اللوحةبثيودورا

http://al-maktabeh.com



اللوحات

)31(؟رقملوحة

ميلادية005لسنةيرجع-ايريانسللامبراطورةعاجيةلوحة
http://al-maktabeh.com



القدلمةالعصورفىالأزياءطرز

:)32(رقملوحة

يرجعالكلتانمنقهيص

الميلادىالخامسللقرن

القباطىبنسيج!زينالكتانمنقهيص!(rr)رقملوحة

http://al-maktabeh.com



اللوحات

:س()4رقملوحة

المياردىالثامنإلىالسادسللقرنيرجعالأحمرصنلصوفقى!لى

:)35(رقملوحة

الميلادىالرابعإليالثالثللقرنتاريخهايرجعبالأشرطة!زيفةدلماسيه

!

http://al-maktabeh.com



القديمةالعصورفىالأزياءطرز

http://al-maktabeh.com



ألجونانى-ا-ا!فرعونى)الق!يصةالعصمووكنى

تعد-والتى(والقبط!الاليزنطى!الرومانى

--هامةونيقةفهىالإندعانيةالحصارةمقوهاتكا

-الفكتواتتلكتراثعنصادقأ3محعبير-أتعبر

-يخيةءالتالي

الفهممنمزيدأتئيحالدراسمهوهذه

أزلاءتطورإلىتؤدىالتىوالظركوفلملعوامل

عليهالحفاظيجبال!!التراثفهىالبطشر

ألممسإلىالوصعولىيصكنحئىودرالالمئه

الرأهئ!ة-الحضارة

المالكب!ىلتطورالتاريخيةالدراساتومن

التىالمخت!؟الطرزأنيتضحالعصورعبر

ولمفجأةتظهرلمالعصورمختلفميزت

فالبهد،منهاعصرأىبدايةفورامعالمهتتحدد

الطرزمنفليهاتاخذانتقاليةبمرحلةتمرأنلها

لصنعهحث!ينأطرازأمنهوشمتحدثالسابقة

أظهرهمماوهذا،الجديدهالمل!يزةبشخصيتها

لنوعياتالتحليليةالدراسةخال!لمنالكتاب!ذا

الكتابتناولهاالتىالقديمةالعصورفىالأزياء

منعصركلفىالمال!بسفىالتطوربيانمع

ن!وتوضيحهاالدرالمدةموضوعالعصور

وتقديمالتوضيحيةوالأشكالاللوحاتخلال

طريقةتوضحالتى(الباترونات)النماذج

اهموإبراز،الملابسقطعأهمتفصيل

!الفتراتتلكفىا!ص!طتخدمةالمنسوجات

الناشر

http://al-maktabeh.com
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